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REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO VEICULAR, RESIDENCIAL E COMERCIAL DA ASSOCIAÇÃO 

DE PROTEÇÃO VEICULAR FEDERAL ASSOCIADOS 

Nos termos do ar�go 1º do Estatuto Social da Federal Associados GO – ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO VEICULAR, RESIDENCIAL E COMERCIAL , associação civil, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 29.383.343/0001-64 FEDERAL ASSOCIADOS, com registro no 

Cartório do 2º o�cio Registro de Pessoas Jurídicas PROTOCOLO Nº 0030521 REGISTRO Nº 

0020099, LIVRO A-196 Folha (s): 160 / 177, Goianésia 05 de Janeiro de 2018, sem fins lucra�vos, 

com a duração por tempo indeterminado, será editado o presente regulamento, que estabelecerá 

normas e regras a serem cumpridas por todos os associados inscritos no programa de Proteção 

Veicular, Telefonia 4G e Proteção Comercial, pessoas �sicas e jurídicas e a todos os órgãos da 

Federal Associados, buscando sempre alcançar seus fins ins�tucionais, de acordo com as normas 

abaixo descritas. É imprescindível a leitura e compreensão deste Regulame nto, visto que, para 

usufruir dos bene�cios oferecidos pela associação é necessário o cumprimento de todas as regras 

determinadas pelo mesmo, bem como por seus comunicados e portarias, que por ventura sejam 

lavradas fora deste regulamento, com os devidos procedimentos e comunicações, sendo 

sancionados pela Diretoria Execu�va e levado ao conhecimento dos associados através de 

publicação no mural e recepção da Federal Associados, e ainda, através do 

site: www.federalassociados.com.br , tudo com o intuito de solucionar problemas emergenciais 

ou proporcionar bene�cios ao grupo.  

Para usufruir dos bene�cios oferecidos pela Federal Associados o associado deverá estar 
rigorosamente em dia com todas as suas obrigações estatutárias, contribuições mensais, serviços 
terceirizados além de cumprir com as demais obrigações estabelecidas neste regulamento e no 
Estatuto Social.  

1. DOS OBJETIVOS DA FEDERAL ASSOCIADOS 

1.1 Conforme dispõe a lei n° 10.406 de 11 de janeiro de 2002, no ar�go 
53 Código Civil brasileiro:   

“Cons�tuem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 
econômicos.”  

1.2 A Federal Associados é formada e man�da pela união de pessoas organizadas para fins 
comuns, dotada de personalidade jurídica, cons�tuída na forma de associação, ou seja, em união 
de pessoas com fins comuns, oferecendo amparo aos associados por meio de mutualismo, com 
responsabilidade pelo bom desempenho dos bene�cios oferecidos, todos voltados única e 
exclusivamente aos seus associados.  

1.3 A Federal Associados tem como obje�vo disponibilizar bene�cios aos associados, 
em TELEFONIA MóVEL  E PROTEÇÃO VEICULAR, proporcionando aos associados regularmente 
inscritos, de uma maneira inteligente e acessível, a possibilidade de desfrutar a custo zero, de 
uma telefonia de qualidade com internet rápida e com bene�cios totalmente gratuitos.   Além de 
oferecer amparo aos veículos/motocicletas cadastrados no PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR 
NOS TERMOS DO PRESENTE REGULAMENTO, Portarias e Comunicados internos, sendo que, para 
u�lização dos bene�cios em comum, é u�lizado o sistema de rateio das despesas, ou seja, da 
repar�ção entre os associados de eventuais despesas, para alcançar obje�vos comuns.    

Salienta-se que a Federal Associados é uma associação sem fins econômicos e não exerce função 
de seguradora ou de operadora de telefonia, mas prima pela união de pessoas com fins comuns 
de uma maneira inteligente e acessível, visando a possibilidade de desfrutar a custo zero, de uma 
telefonia de qualidade com internet rápida e com bene�cios totalmente gratuitos.  
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1.4 Na tenta�va de prover serviços que, por sua própria natureza teriam grandes dificuldades de 
serem alcançados por seus associados individualmente, a�ngindo, portanto, pessoas e classes 
sociais que seriam desprovidos dos referidos serviços de telefonia móvel, bem como protegendo 
veículos, cujo ingresso na associação, se dá, independentemente do perfil do veículo, seja ele 
sinistrado, salvado, etc., viabilizando ainda a proteção, com valores acessíveis e forma simplificada 
de realização de serviços e obtenção de bene�cios.  

2. DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR, TELEFONIA 4G E SUAS CONDIÇÕES GERAIS:  

2.1 inicialmente, para se tornar associado de quaisquer planos da Federal Associados, se faz 
necessário ser indicado por algum membro a�vo ou colaborador voluntário e para usufruir dos 
programas de bene�cios é necessário ser associado a�vo, estar em dia com suas contribuições 
associa�vas e regular com a apresentação de todos os documentos.    

2.2 É permi�do par�cipar de todos os bene�cios concomitantemente, bem como, qualquer deles, 
individualmente, exis�ndo regras gerais, aplicadas a todos os bene�cios, bem como regras 
específicas aplicadas a cada um deles, o que será destacada neste regulamento, de forma simples 
e direta, a fim de possibilitar o acesso a um grande número de pessoas.   

3. DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO POR INDICAÇÃO   

3.1 O Plano de Bene�cio por Indicação (PBI) é uma forma criada pela FEDERAL ASSOCIADOS, para 
devolver de forma justa aos associados, possíveis sobras, fomentar o crescimento da associação 
e integrar os associados, de maneira proporcional ao esforço empreendido para o crescimento da 
associação. Onde é devolvido aos associados, o total de 23% (vinte e três por cento), do valor 
auferido, como forma de recompensar e agradecer aos nossos associados que nos indicarem aos 
novos associados, aumentando o poder de negociação e expandindo o alcance da própria 
associação.  

3.2 O Associado poderá se vincular ao PBI (Programa de Bene�cio por Indicação) vigente da 
Federal Associados, onde este receberá porcentagem, as sobras, de acordo com os índices 
percentuais pré -estabelecidos e normas de instrução disponíveis no site 

novo associado que filiar-se a associação.   

 
 3.3 O Associado poderá fazer controle e gestão do PBI (Programa de Bene�cio por Indicação), bem 

como realizar indicações, através de plataforma u�lizada e autorizada pela Federal Associados, 
mediante cadastro prévio de usuário e senha.  

3.4 O Associado não pagará adicionais por par�cipação no PBI (Programa de Bene�cio por 
Indicação), sendo que, estará completamente desobrigado de fazer indicações, ou seja, só irá 

www.federalassociados.com.br/pbi.php www.federalassociados.com.br/pbi ou  , por cada indicação de 

http://www.federalassociados.com.br/pbi.php
http://www.federalassociados.com.br/pbi
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par�cipar efe�vamente do programa se for de seu interesse. Contudo, caso não haja indicações, 
não receberá as divisões de sobras.  

3.5 Se optar por par�cipar do PBI (Programa de Bene�cio por Indicação), o associado reconhece 
que não fará parte do corpo de colaboradores/funcionários efe�vos da Federal Associados, não 
gerando entre as partes nenhum ônus, obrigação ou responsabilidade de ordem trabalhista, e 
nem mesmo haverá garan�a ou certeza de rendimento, lucro, sucesso ou qualquer vantagem por 
ter aderido ao programa.  

3.6 A Federal Associados poderá a qualquer momento, com ou sem aviso prévio, rever e alterar 
as regras e par�cipação do Associado no PBI (Programa de Bene�cio por Indicação), não podendo 
ser responsabilizada em nenhuma hipótese por perdas ou danos que o Associado possa ter pelas 
alterações no programa. 

 3.7 Não é autorizada a venda dos bene�cios tais também como chips por sites de vendas (Ex: 
mercado livre, OLX entre outros).  
IMPORTANTE:   Durante as indicações do associado, este deverá deixar explícito que é um  
associado e jamais deverá se passar por um funcionário da FEDERAL ASSOCIADOS, sob pena de 
perda do seu PBI (Programa de Bene�cio por Indicação) e desfiliação. Não é autorizada o repasse 
de informações errôneas sobre os planos, sob pena de perda do PBI (Programa de Bene�cio por 
Indicação), incluindo os valores disponíveis para saque que o associado possua, ao tempo da sua 
desfiliação.  

4. DAS NORMAS GERAIS APLICADAS A TODOS OS PLANOS DE BENEFÍCIOS  

4.1 O período mínimo de permanência nos programas de bene�cios da Federal Associados a par�r 
da data de ingresso na ASSOCIAÇÃO é de 3 (três) meses a �tulo de carência e sua exclusão ficará 
condicionada também à quitação de todas as suas obrigações junto à Federal Associados, sendo 
este responsável a quitação de suas mensalidades dentro do período de sua filiação até a data de 
sua desfiliação, devendo sempre respeitar o prazo es�pulado.   

4.2 O associado que se desfiliar da associação por quaisquer mo�vos, antes de completar o 
período mínimo de 3 (três) meses, será desvinculado do programa de bene�cios. Antes disso, 
deve cumprir todas as suas obrigações em relação à Federal Associados respeitando sempre a 
cláusula 18. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Além do período acima citado, caso o associado tenha recebido ou 
venha receber algum bene�cio do programa de bene�cios na Federal Associados, deverá 
permanecer associado por um período mínimo de 6 (seis) meses a �tulo de carência sendo a data 
base para contagem é a data do recebimento do bene�cio. Por ter recebido o bene�cio e em 
nenhuma hipótese terá qualquer direito a ressarcimento de valores quanto de sua saída. Em 
outras palavras, ainda que ocorra a venda do bem protegido, 
solicitação de desfiliação ou qualquer outro mo�vo, será considerado as 6 (seis) próximas 
parcelas da data do bene�cio concedido, devendo nesse caso ser pago em espécie. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A associação terá a faculdade, de ingressar em juízo, em desfavor do 
associado, em caso de prejuízo por descumprimento da cláusula retro.  

4.3 A exclusão do associado da associação obedecerá ao disposto no Capítulo II em seu ar�go 
10º do Estatuto Social da FEDERAL ASSOCIADOS, conforme o disposto no Regimento Interno 
desta associação, cabendo a decisão final ao conselho da associação, na pessoa de seu Presidente 
e Vice-Presidente, sempre garan�ndo o bem-estar geral da associação, assegurando-
lhe o princípio do contraditório e da ampla defesa do associado.  

4.4 Como a associação tem por obje�vo de expandir seus planos ao maior número de pessoas 
possíveis, informa que trará vantagens para aqueles que trouxerem novos associados.   Todavia, 
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cada forma de bene�cio terá seu respec�vo modelo por indicação de forma específica como PBI 
(Programa de Bene�cio por Indicação).  

4.5 Após o desligamento da associação toda rede eventualmente adquirida por meios de 
indicações (PBI), será ex�nta. 

5. OBRIGAÇÕES DO ASSOCIADO  

5.1 Agir com lealdade e boa-fé com a associação e aos demais associados, sempre zelando pelo 
seu funcionamento estável e buscando alcançar os fins ins�tucionais.  

5.2 Cumprir todas as normas estabelecidas neste regulamento, bem como outras; via resolução 
emi�da pela Diretoria conforme previsão estatutária insculpida no art. 10 do referido estatuto.  

5.3 Pagar em dia os valores das mensalidades devidas.  

5.4 - Manter o veículo em bom estado de conservação e funcionamento.  

5.5 Dar imediato conhecimento a FEDERAL ASSOCIADOS caso haja:  
a) Mudança de domicílio fiscal.  
b) Alteração de telefones, endereço de e-mail.  
c) Transferência de propriedade de veículo  
d) Alteração das caracterís�cas do bem protegido (veículos), tanto na estrutura, quanto no 
funcionamento do veículo. Principalmente, se acarretar modificação em seu valor real ou venal. 
e) Em hipótese alguma, será admi�do pagamento de valor superior a tabela FIPE, ainda que, o 
veículo possua acessórios e equipamentos, que tornem o mesmo valor superior.   
f) Alteração na forma de u�lização do veículo/motocicleta.  
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso ocorra transferência de propriedade de veículo e não seja comunicado 
a FEDERAL ASSOCIADOS, em caso de sinistro, a FEDERAL ASSOCIADOS, negará sumariamente a 
cobertura do veículo. 

5.6 O associado deve tomar todas as providências ao seu alcance para manter em boas condições 
os bens protegidos como veículos e os bens disponibilizados gratuitamente (chips de telefonia 
móvel, modens, rastreadores etc..).   

5.7 Em caso de acidente, fazer tudo que es�ver em seu alcance para evitar a agravação dos 
prejuízos.  

5.8 O pagamento mensal é devido por todos os associados, incluindo aqueles que estejam com 
os veículos sinistrados ou em reparo, não podendo ser alegada a não u�lização do bem para o 
não pagamento do boleto mensal. Sem prejuízo da cobrança do tempo de carência regulamentar 
(seis meses), bem como do tempo que o veículo permaneceu em conserto. Sem prejuízo de outras 
sanções necessárias ao recebimento do débito. Estando sujeito a medidas legais cabíveis para a 
cobrança dos valores rela�vos às contribuições do período, até a efe�va desfiliaçã o. 

5.9 Contribuir em todos os esforços para que a FEDERAL ASSOCIADOS seja ressarcida de prejuízos 
causados por terceiros, fornecendo todas as informações e documentação solicitada.  

5.10 Informar de imediato as autoridades policiais em caso de desaparecimento, roubo ou furto 
do veículo do associado registrando o ocorrido num bole�m de ocorrência presencial, sendo que, 
em hipótese alguma será aceito bole�m de ocorrência on line, para ressarcimento proveniente 
de furto ou roubo. 

5.11 Avisar imediatamente a FEDERAL ASSOCIADOS de qualquer acidente com o 
Veículo/motocicleta, incluindo furto ou roubo, relatando completa e minuciosamente o fato, 
mencionando dia, hora, local, circunstância do acidente, nome, endereço e carteira de habilitação 
de quem dirigia o veículo/motocicleta, nome e endereço de testemunhas e providências de 
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ordem policial tomadas. Bem como repassar fotos, vídeos e todas as informações solicitadas pelo 
departamento de sinistro, a fim de evidenciar o fato.  Entrando em contato via telefone 0800-888-
2629 ou 62 3142-2629, através dos canais de atendimento colocados à disposição do associado, 
bem como por e-mail: sinistro@federalassociados.com.br a fim de comunicar todo o 
ocorrido.  Após a recuperação do Veículo/motocicleta será necessário realizar um a nova vistoria. 

5.12 Caso o associado venha a ser indenizado pela Associação em caso de Furto/Roubo, e o veículo 
venha a ser recuperado e o associado não comunique a associação, além das penalidades 
previstas em lei, tais como apropriação indébita, responderá por perdas e danos além de multa 
fixada em 50 (cinquenta) por cento do valor do veículo de acordo com a tabela fipe do dia  

5.13 Em hipótese alguma, poderá ser iniciada a reparação do veículo/motocicleta, sem o devido 
procedimento realizado pelo setor de sinistro, com parecer do departamento jurídico e a devida 
autorização do presidente. 

5.14 As linhas de telefonia móvel, são fornecidas em forma de bene�cio pela FEDERAL 
ASSOCIADOS, e são de responsabilidade exclusiva da mesma, e, em caso de falhas e necessidade 
de suporte técnico, o contato deve ser feito diretamente com a FEDERAL ASSOCIADOS.  

6. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS  

6.1 Com o pagamento da indenização prevista, à FEDERAL ASSOCIADOS, ficará sub-rogada, em 
todos os bens, direitos e ações do associado contra aquele que, por ato, fato ou omissão tenham 
causado prejuízos ou para eles contribuídos. Tal valor abrangendo, não só os prejuízos, mais juros, 
correções monetárias, honorários advoca�cios, custas processuais e de cartório. Enfim, todo o 
custo necessário para o recebimento das indenizações de terceiro.  

7. FORO  

7.1 Fica eleito o Foro da comarca de Goianésia, estado de Goiás, onde está localizada a sede da 
FEDERAL ASSOCIADOS, para dirimir quaisquer demandas afetas a este Regulamento ou ao 
Estatuto Social da associação ou termo de filiação, afastando quaisquer outros foros por mais 
privilegiados que sejam.  

8. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INGRESSO NA ASSOCIAÇÃO  

8.1 DA PROTEÇÃO VEÍCULAR  

a) CNH – Carteira Nacional de Habilitação, não sendo aceita com data de validade vencida.  
b) CRV e CRLV do veículo ou motocicleta a ser cadastrado com exercício vigente.   
c) Nota fiscal do revendedor ou fabricante, caso seja veículo ou motocicleta “0” km  
d) Comprovante de residência.  
e) Contrato social ou estatuto social, que contenham o nome do associado, caso o veículo 

ou motocicleta esteja em nome de pessoa jurídica; ou qualquer documento que 
comprove poder de gestão sobre o bem. 

f) Inspeção com fotos a ser feita por perito/agente da FEDERAL ASSOCIADOS.  
g) Indicação por um membro a�vo da FEDERAL ASSOCIADOS ou colaborador voluntário, 

quando necessário.  
h) Em caso de veículo salvado, sinistrado ou recuperado, a documentação ex igida pelo 

Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como pelos Departamentos Estaduais 
de Trânsito, que o veículo, pode circular normalmente.  

i) Termo de filiação, devidamente assinado.  
j) Foto do rosto com o documento oficial CNH/RG, na mesma fotografia.  

8.2 DE TELEFONIA 4G 
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a) Documentos pessoais com foto.  
b) Comprovante de residência.  
c) Indicação por um membro a�vo da FEDERAL ASSOCIADOS ou colaborador voluntário.  
d) Termo de filiação, devidamente assinado.  
e) Foto do rosto com o documento oficial CNH/RG, na mesma fotografia.  
f) Foto do chip cedido pela associação.  

9. DA DESFILAÇÃO DO ASSOCIADO   

9.1 O associado que desejar se desfiliar da FEDERAL ASSOCIADOS e dos programas de bene�cios 

oferecidos, deverá solicitar a sua desfiliação pelo e-mail  desfiliacao@federalassociados.com.br 

com assunto DESFILIAÇÃO. Ainda, independente da data da desfiliação, a cobrança do ciclo do 

mês de sua desfiliação será cobrada integralmente do dia 1 (PRIMEIRO) ao dia 30 (TRINTA), que 

se trata do próprio ciclo, afim de que sejam honrados os pagamentos de bene�cios de terceiros, 

pois os mesmos não são cobrados da associação de maneira proporcional.  

PARÁGRAFO ÚNICO:  O associado arcará com o pagamento de todas as despesas ocorridas até o 

dia de seu desligamento.  

9.2 Caso o associado venha a se desvincular fica este obrigado a devolver o rastreador instalado 
em seu (s) veículo (s) e/ou em sua posse. Caso não haja a devolução no prazo de 15 (quinze) dias, 
será faturado em nome do ASSOCIADO o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) como forma de 
indenizar a ASSOCIAÇÃO pelo rastreador não devolvido.  

9.3 A associação poderá desvincular o associado, nos seguintes casos: 

a) No caso de comprovado prejuízo causado com dolo. 

b) No caso de reiterados sinistros, que levem a fundada suspeita, por parte da Presidência 

ou conselho. 

c) Por conveniência da associação, quando inviável a manutenção do associado, ou ex�nto 

o plano, desde que respeitado o período afiliado. 

d) Quando ocorrer abertura de sinistros com dolo, bem como no repasse de informações 

errôneas a associação, de maneira reiterada. 

9.4 O associado, além de perder os bene�cios da Federal Associados por inadimplência ou por 
solicitação de desfiliação. Caso permaneça inadimplente por 180 (cento e oitenta) dias, poderá 
ser desligado da associação, não isentando o pagamento das contribuições associa�vas em 
aberto. 

9.5 Haverá tenta�va de contato via telefone, ou via e -mail ou via whats app, para regularização 
de mensalidades pendentes, sendo que, ao findar-se 180 (cento e oitenta) dias o mesmo poderá 
ser formalmente comunicado, via e-mail de sua desfiliação, onde ocorrerá a perda de sua rede de 
Plano de Bene�cio por Indicação (PBI) caso haja, com todos os bene�cios inerentes a 
ela, devendo fazer a devolução do rastreadores, chips e modem, instalado em seu (s) veículo (s) 
e/ou em sua posse quando houver. Caso não haja a  devolução no prazo de 15 (quinze) dias, será 
faturado em nome do ASSOCIADO o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) como forma de 
indenizar a ASSOCIAÇÃO pelo rastreador ou modem não devolvido e R$ 15,00 (quinze reais) para 
chips, sem prejuízo do disposto no ITEM 15.7 deste regulamento. 
 
10. DO PROCEDIMENTO A SER REALIZADO QUANDO DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO  

10.1 Na ocorrência de sinistro, o associado deverá realizar o Bole�m de Ocorrência 
imediatamente, de maneira presencial, em caso de furto ou roubo. Somente em caso de colisão, 
fatos da natureza ou outros danos o mesmo pode ser realizado on-line. Caso em que, mesmo com 
o registro de bole�m on-line, se mostra imprescindível a documentação do fato, por meio de fotos 
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e vídeos, que comprovem efe�vamente a ocorrência do sinistro e sua veracidade. A comunicação 
formal a FEDERAL ASSOCIADOS, que deverá ocorrer por escrito por meio do COMUNICADO DE 
SINISTRO (DANO VEICULAR, FURTO OU ROUBO) no prazo máximo de 1 (um) dia ú�l após o 
ocorrido, no seguinte e-mail: sinistro@federalassociados.com.br ou canais de atendimento whats 
app 0800 626 2345 ou (62) 3142 – 2629, sob pena de perda do direito do bene�cio. 

10.2 Após a comunicação, o setor de sinistro responderá acerca dos fatos, informando a abertura 
do sinistro ou solicitando documentos. Em caso de acontecido em via pública, o associado terá 
até 3 (três) dias uteis para entregar a documentação, como por exemplo bole�m de ocorrência, 
em caso ocorrido em via federal, o associado terá até 7 (sete) dias uteis para entregar a 
documentação, como por exemplo bole�m de ocorrência, desde que não seja exigida a 
apresentação imediata. 

10.3 Após a entrega da documentação, uma vez aberto o sinistro. O procedimento de sinistro terá 
duração. Será encaminhado ao Departamento Jurídico para o devido parecer pelo acolhimento 
ou nega�va de sinistro. O que ocorrerá com até 10 (dez) dias úteis. Após, será encaminhado à 
presidência que responderá em até 10 (dez) dias úteis.  

10.4 Ofertando o parecer pelo pagamento, o departamento de sinistro retornará ao associado e 
informará o prazo es�mado para a efe�vação do conserto ou pagamento da indenização. 
Momento em que será oferecido o carro reserva, de acordo com a quan�dade de dias do plano 
aderido, não podendo ser acrescentado dias independentemente do prazo de duração do 
conserto. 

10.5 Nos casos de furto ou roubo, deverá ser respeitado o prazo disposto na cláusula 11.1.1.4 e 
11.1.1.5. 

11. DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA CADA BENEFÍCIO 

11.1 DA PROTEÇÃO VEÍCULAR  

11.1.1 Dos veículos/motocicletas objetos do programa de proteção veicular da federal 
associados e da cota de par�cipação.  

11.1.1.1 O veículo/motocicleta objeto de amparo pela associação referida na clausula 1.3 deste 
regulamento deverá ser previamente cadastrado junto a FEDERAL ASSOCIADOS, através de 
INSPEÇÃO/VISTORIA a ser realizada por um perito/agente, colaborador ou parceiros (agentes) 
cadastrados, arquivando-se fotos e todos os documentos per�nentes a este.  

11.1.1.2 O veículo/motocicleta cadastrado junto à FEDERAL ASSOCIADOS no programa de 
proteção veicular, não poderá ter nenhum o utro �po de proteção veicular de empresas ou 
ins�tuições públicas ou privadas que ofereçam bene�cios iguais ou similares para acidentes, 
roubo e furto ao veículo/motocicleta sob pena de o associado perder seus direitos em relação aos 
bene�cios oferecidos pelo programa de proteção veicular.   

11.1.1.3 A cobertura (repar�ção) dos prejuízos materiais, obje�vo primordial da FEDERAL 
ASSOCIADOS, será limitada ao valor máximo de R$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta mil reais) na 
tabela FIPE para veículo/motocicleta cadastrado junto a FEDERAL ASSOCIADOS. Este valor será 
periodicamente revisto pelo Conselho, observando o valor de mercado dos veículos/motocicletas 
objetos dos bene�cios da associação via termo acessório. 

11.1.1.4 Em caso de dano total, furto ou roubo do veículo/motocicleta, deverá ser analisado a 
situação, se o dano ocorrido for devido a colisão, comprovado através de bole�m de ocorrência 
LAVRADO por agentes de trânsito, Polícia Militar ou Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária 
Federal/Estadual, ou laudo técnico emi�do através de pessoa �sica ou jurídica credenciada junto 
a FEDERAL ASSOCIADOS. O associado aguardará até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do 
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protocolo de todos os documentos disponibilizados para FEDERAL ASSOCIADOS disponível no site 
da mesma, para ocorrência das devidas averiguações e procura do veículo/motocicleta até a 
confirmação do fato dentro dos parâmetros legais, bem como averiguações adicionais e conclusão 
do processo de disponibilidade do bene�cio, sendo que, após este período, o valor do 
veículo/motocicleta será empenhado para pagamento respeitando o valor exposto na clausula 
11.1.1.3, e respeitando o prazo es�pulado na cláusula 11.1.1.5. 

11.1.1.5 Em caso de dano total, furto ou roubo a FEDERAL ASSOCIADOS efetuará o pagamento da 
indenização no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega dos documentos 
solicitados e pagamento da cota de par�cipação obrigatória que será gerada após a aprovação do 
processo pela Presidência da Associação.  O prazo mencionado terá vigência para veículos até R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais); para veículos acima de 40.000,01(quarenta mil reais e um centavo) 
o prazo da indenização será de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data de pagamento da cota 
de par�cipação obrigatória que será gerada após a aprovação do processo pela Presidência da 
Associação. 

11.1.1.6 Em caso de dano parcial do veículo/motocicleta em razão de acidente, o conserto será 
realizado o mais breve possível, respeitando o grau de danificação do veículo e depois de efetuado 
a regulagem do sinistro, pagamento de par�cipação e autorização do serviço pela FEDERAL 
ASSOCIADOS, mediante documento ESCRITO OU DIGITAL (ENVIADO POR EMAIL). A indenização 
será feita com base nos custos da operação, peças e materi ais a subs�tuir, bem como mão de 
obra necessária para reparação ou subs�tuição. A FEDERAL ASSOCIADOS, providenciará o reparo 
do veículo danificado, em rede de oficina credenciada, com emissão de recibo com iden�ficação 
de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou nota fiscal 
do serviço.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o associado deseje reparo do Veículo em oficina de sua indicação 
ou concessionária, a FEDERAL ASSOCIADOS fará os orçamentos para o reparo do equipamento e 
caso o valor do orçamento ob�do pela FEDERAL ASSOCIADOS seja de valor menor do que o 
aferido nos outros estabelecimentos escolhidos pelo associado, o mesmo arcará com a diferença 
de valores, além de acordar automa�camente com os seguintes itens:  

a) Caso o reparo feito pelo estabelecimento escolhido, não seja conforme o desejado, 
a FEDERAL ASSOCIADOS estará ISENTA de qualquer responsabilidade;   

b) Após o reparo o Veículo terá que passar por nova vistoria para poder gozar novamente 
dos bene�cios da associação;  

c) A oficina deve estar a�va e com suas obrigações fiscais em dia, emi�r nota fiscal e possuir 
cadastro sem restrições nas empresas de proteção ao crédito. O fornecimento das peças 
ocorrerá por conta da FEDERAL ASSOCIADOS, salvo em caso de solicitação contrária por 
parte da mesma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A negociação e a efe�vação dos consertos, serão realizadas, diretamente 
pela Federal Associados. Contudo, caso seja viável para a associação está poderá indenizar o valor 
correspondente ao conserto e peças do mesmo ao associado.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de destruição parcial do Veículo em razão de acidente, colisão 
ou incêndio (resultante de acidente), o conserto será realizado em até 180 (cento e oitenta 
dias) depois de efetuados os devidos orçamentos, o pagamento da cota de par�cipação pelo 
associado e autorizado o conserto pela Presidência da FEDERAL ASSOCIADOS, mediante 
documento escrito. 

11.1.1.7 O prazo para início do serviço na oficina é de, 10 (dez) dias úteis, a contar da data de 
aprovação pela presidência e devidamente formalizada e comunicada ao associado.  Sendo que, 
após o início do serviço deverá iniciar o prazo para efe�vação do conserto, que, não ultrapassará 
os 180 (cento e oitenta dias), anteriormente mencionados. 



9 
 

11.1.1.8 A reparação dos danos em casos de acidente citados no clausula 11.1.1.6 será feita 
preferencialmente com a reposição de peças de fábrica, inclusive se o veículo es�ver coberto pela 
garan�a total do fabricante, ou pela subs�tuição por peças similares, novas ou usadas  produzidas 
no mercado, desde que não comprometam a segurança, a u�lização e as caracterís�cas originais 
do veículo. 

11.1.1.9 A FEDERAL ASSOCIADOS para ingresso do veículo não faz inspeção prévia do 
veículo/motocicleta, nem da legalidade de sua procedência, sendo está, de inteira 
responsabilidade do associado. Ficando adver�do da incidência da cláusula 11.1.2 caso ocorra a 
hipótese de incidência da mesma. 

11.1.1.10 Em caso de colisões ou roubo/furto, o acionamento o sinistro irá gerar uma cota de 
par�cipação, que  na 1° colisão será de referente a 5% do valor da “FIPE” do veículo, na 2° colisão 
será de 7,5% do valor, na 3° colisão será de 10% do valor, e  assim ocorrendo o aumento de 2,5% 
a cada novo acionamento no que tange carros, já nas motocicletas, o 1° acionamento de sinistro 
será de 10% do valor da “FIPE” do veículo, o 2° acionamento será de 12,5%, e o 3° de 15% e assim 
ocorrendo o aumento de 2,5% a cada novo acionamento podendo vir a ser aberto procedimento 
para desfiliação do associado da FEDERAL ASSOCIADOS, por deliberação do Presidente . 

11.1.2 CASOS DE REDUÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO: 

a) Caso o veículo/motocicleta a ser beneficiado pela FEDERAL ASSOCIADOS, por mo�vo de 
dano total, roubo ou furto seja procedente de Leilão (por colisão, capotamento, 
alagamento, incêndio ou recuperado de roubo ou furto ou que foi indenizado de qualquer 
forma em algum órgão ou ins�tuição, seja este público ou privado) terá 
uma depreciação de 35% (trinta e cinco por cento) na tabela FIPE, independentemente 
do ano de fabricação do veículo.  

b) Caso o veículo venha a ser beneficiado pela FEDERAL ASSOCIADOS, seja procedente de 
leilão pelo fato de busca e apreensão (Financiamento) e seja comprovado o referido 
mo�vo através de consulta nos órgãos de competência (DETRAN, CONTRAN, CETRAN e 
DENATRAN), este veículo terá 35% (trinta e cinco por cento) de depreciação na tabela 
FIPE pelo ano de fabricação do veículo.  

c) Caso o veículo/Motocicleta a ser beneficiado por mo�vo de dano total, roubo ou furto 
tenha o chassi remarcado, o mesmo também terá uma depreciação de 35% (trinta e cinco 
por cento) na tabela FIPE pelo ano de fabricação do veículo. 

d) Caso o veículo seja recuperado e constatado que houve alteração no chassi após o roubo 
ou furto, não caracteriza a u�lização do bene�cio por mo�vos de dano total, 
descaracterização do veículo ou desvalorização de mercado. O associado terá o direito ao 
reparo dos danos sofridos no veículo após o pagamento da cota de par�cipação 
individual.  

11.1.2.1 Caso os valores de reparo a�njam o percentual de 70% (setenta  por cento) descontando 
dano pré-existente poderá ser feito o pagamento total do veículo. Tudo isso, diante da 
conveniência da associação. Sendo respeitadas a cláusula 11.1.2 deste regulamento. 

11.1.2.2 Caso o veículo/motocicleta a ser beneficiado devido roubo/furto seja encontrado 
incendiado (carbonizado), submerso em rios, lagos, represas, etc., a u�lização do bene�cio para 
conserto obedecerá à conveniência da associação podendo está sempre optar por indenizar o 
veículo no valor de tabela FIPE pelo ano de fabricação do veículo onde terá a prerroga�va de 
consertar o veículo caso este concerto não a�ngirá o teto máximo de 70%  (setenta  por cento) do 
valor de tabela FIPE pelo ano de fabricação do veículo. 

11.1.2.3 Todos os procedimentos para disponibilização dos bene�cios serão liberados a par�r da 
conclusão dos fatos inves�ga�vos internos, levando em consideração o laudo  ou inquérito da 



10 
 

polícia, sendo estes procedimentos necessários, para coibir as tenta�vas de fraude dentro da 
associação. 

11.1.2.4 Caberá ao Presidente da Federal Associados a opção de proceder o ressarcimento 
integral do veículo ou promover o conserto do mesmo em caso de danos reparáveis, sempre 
observando a forma que, aplicada, implique em menor valor a ser rateado e garanta segurança 
para o associado. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Nos casos de danos irreparáveis ou mesmo de danos reparáveis, os 
materiais remanescentes (peças ou salvado) pertencerão à FEDERAL ASSOCIADOS, que poderá 
vendê-los para diminuir o valor do rateio para os associados. 

11.1.2.5 Em caso de veículos novos (0 km), o bene�cio corresponderá ao valor especificado na 
nota fiscal do veículo cadastrado, desde que sa�sfeitos todos os subitens:  

a) O cadastramento tenha sido realizado antes da re�rada do veículo/motocicleta das 
dependências da revendedora ou concessionária autorizada pelo fabricante.  

b) O dano veicular tenha ocorrido dentro do prazo de 30 (trinta dias), contados a par�r da 
data de aquisição do veículo pela nota fiscal. 

c) Caberá a Presidência da FEDERAL ASSOCIADOS a escolha de pagar integralmente o valor 
do veículo ou de promover o conserto do mesmo em caso de danos parciais, sempre 
observado o melhor interesse econômico da associação. 

11.1.3 ACEITAÇÃO E VIGÊNCIA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR  

11.1.3.1 O Associado passará a ter direito de usufruir dos bene�cios do programa de proteção 
veicular da FEDERAL ASSOCIADOS, após seu cadastramento. O bene�cio do programa de 
proteção veicular estará disponível ao associado conforme apresentação abaixo:   

● Assistência veicular 24hrs: Os bene�cios da Assistência 24hrs serão disponibilizados após 
48 (quarenta e oito) horas do cadastro do associado no sistema da Federal Associados; 
● Roubo/Furto/Acidentes: Após assinatura do termo de adesão, devida aprovação 
pela FEDERAL ASSOCIADOS e inspeção por perito/agente da FEDERAL ASSOCIADOS e 
instalação do rastreador; 
● A proteção a passageiros transportados de maneira cole�va só poderá usufruir do 
bene�cio quando efe�vamente inserido em seu plano a cobertura  APP (Acidentes Pessoais 
de Passageiros); 
● Proteção a terceiros, acidentes, danos pessoais a 
passageiros, assistência funeral, coberturas de vidros e demais bene�cios é opcional para o 
associado, que deverá solicitar no ato de sua adesão ao programa de proteção veicular, 
ficando ciente que estará sujeito às normas e regras impostas pelas empresas ou agentes 
detentores dos programas contratados pela FEDERAL ASSOCIADOS a �tulo de serviços 
solicitados. 

PARÁGRAFO ÚNICO: NENHUM ASSOCIADO TERÁ ACESSO AO BENEFÍCIO EM QUAISQUER DOS 
CASOS SE ESTIVER INADIMPLENTE conforme consta na cláusula 26.1 deste regulamento. 

11.1.3.2 A aceitação do programa de proteção veicular, e/ou sua alteração, estará sujeita à análise 
do risco. 

11.1.3.3 As coberturas terão início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas d a data de 
ingresso e desligamento, indicadas na ficha de filiação ou carta de desfiliação. 

11.1.3.4 O não pagamento da primeira parcela caracteriza a não aceitação ao Bene�cio de 
Proteção Veicular, ficando assim sem efeito qualquer  bene�cio da proteção veicular proposta, ou 
seja, não tendo o beneficiário proponente, direito a quaisquer bene�cios ou proteção o que não 
isenta de pagamento pelo tempo que permaneceu filiado. 
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11.1.3.5 É reservado a FEDERAL ASSOCIADOS o direito de aceitar ou recusar a filiação, 
independentemente da ocorrência de COMUNICAÇÃO DE DANO VEICULAR, FURTO OU ROUBO, 
até 30 (trinta) dias da data de protocolo da ficha de filiação, devidamente assinada pelo 
proponente, por seu representante legal, mesmo tratando-se de renovação. 

11.1.3.6 A FEDERAL ASSOCIADOS poderá solicitar documentos complementares para a análise do 
risco, ficando o prazo de 15 (quinze) dias suspenso, reiniciando-se sua contagem a par�r da data 
da entrega da documentação, caso a documentação não seja encaminhada por parte do 
associado, poderá ocorrer a evicção dos valores repassados a �tulo de adiantamento.  

11.1.3.7 Se não houver aceitação da filiação ao Programa de Proteção Veicular, nem da proposta 
de modificação do risco, a FEDERAL ASSOCIADOS comunicará a não aceitação da filiação por meio 
de e-mail enviado no endereço cadastrado junto à base de dados da associação informado pelo 
associado. 

11.1.3.8 Se a documentação for devidamente encaminhada e a proposta não for aceita, ou se a 
modificação do risco for recusada, o valor adiantado pelo Proponente/Associado será 
reembolsado. 

11.1.3.9 A indenização para veículos associados, será paga no valor de nota até o 4º (quarto) ano 
ou valor de tabela Fipe, sendo adotado o menor valor, em bene�cio da associação.   

12- DOS VEÍCULOS SINISTRADOS / SALVADOS  

12.1 Nada existe que impeça o ingresso de veículo sinistrado/salvado na associação, contudo, a 
fim de diminuir o valor da par�cipação, rateio, prêmio e mensalidade, é obrigação do associado 
informar o referido fato no momento da f iliação. Sendo que, caso descoberto posteriormente 
através de consulta nos órgãos de competência (DETRAN, CONTRAN, CETRAN e DENATRAN), que 
o veículo foi sinistrado, imediatamente a associação poderá desfiliar o associado ou ainda, 
modificar os valores de cobertura do mesmo, de acordo com a ocorrência ou não, de dolo por 
parte do associado. Sendo que, em hipótese alguma, ocorrerá ressarcimento de valores.  

12.2 No caso de informação de veículo salvado ou sinistrado através de consulta nos órgãos de 
competência (DETRAN, CONTRAN, CETRAN e DENATRAN), o mesmo terá aba�mento no valor 
de 30% (trinta por cento) da tabela FIPE, o que não influenciará diretamente no valor da 
par�cipação, rateio, prêmio e mensalidade.  

13- DOS VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇO  

13.1 Os veículos prestadores de serviço, por sua própria natureza, possuem em si, maior 
deslocamento ou prestação de serviços, o que leva a uma maior rodagem, e, consequentemente 
maior risco em sua proteção. Diante deste fato, existem duas caracterís�cas que, pod em alterar 
o valor da proteção veicular, sendo elas:  

● PROTEÇÃO INDIVIDUAL : Como se trata unicamente de sua filiação terá aumento de 30% 
(trinta por cento) no valor da par�cipação das mensalidades para carros de aluguel e outros 
serviços; 
● PROTEÇÃO COLETIVA: Quando for inserido mais de 20 (vinte veículos) na base, diante do 
número de veículos, com a autorização do presidente da associação, poderá ocorrer à 
mudança da par�cipação e das mensalidades, para veículo comum, ou, até mesmo, 
diminuição da mesma. Tudo conforme o melhor interesse da associação. 

13.2 Na mesma condição acima, se enquadram os veículos rurais, de usinas ou transportadoras.  

13.3 No caso de veículos prestadores de serviços, caso o sinistro ocorra diretamente na prestação 
de serviço, tais como: basculantes, caçamba, etc., inexiste proteção direta para o veículo na 
prestação de serviço, independentemente de imperícia do operador.   
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14- DA PROTEÇÃO DE TERCEIROS   

14.1 A cobertura de terceiros compreende danos causados apenas pelo associado exclusivamente 
pelo evento em questão no veículo protegido, incluindo danos morais, materiais, hospitalares, 
desde que o terceiro não seja o causador do dano, ou seja, a culpa pelo evento deve ser 
incontestavelmente do ASSOCIADO, ou de quem autorizado conduza o seu veículo. 

14.2 Sendo a mesma é aglu�nada aos programas de bene�cios que contemplam a proteção aos 
terceiros, ou seja, no caso do combo BRONZE cuja a proteção é de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
o valor da cobertura poderá ser modificado, de acordo com a tabela e a conveniência da 
associação e do associado. O valor mencionado acima cobrirá até R$2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais) para danos morais, até R$5.000,00 (cinco mil reais) para danos materiais, até 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para danos hospitalares, devidamente comprovados. 
Caso o valor do dano seja superior ao estabelecido, a diferença deverá ser arcada pelo Associado.  

14.3 Na proteção do plano PRATA, o valor será de até R$30.000,00 (trinta mil reais) dividido da 
seguinte maneira: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para danos morais, R$15.000,00 
(quinze mil reais) para danos materiais, R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para danos 
hospitalares, desde que devidamente comprovados. Caso o valor do dano seja superior ao 
estabelecido, a diferença deverá ser arcada pelo Associado.  

14.4 Na proteção de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do combo RUBI, o valor mencionado 
acima cobrirá até R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para danos morais, até R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) para danos materiais, até R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para 
danos hospitalares, desde que devidamente comprovados, caso o valor do dano seja superior ao 
estabelecido, a diferença deve ser arcada pelo Associado. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O associado deverá informar diretamente ao departamento de sinistro 
a ocorrência de sinistro com ou sem danos a terceiros para que a associação tome as devidas 
providências. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de ocorrência de dano a terceiro (s), após o requerimento, 
processamento e deferimento do pedido do associado junto a associação, o pagamento será 
realizado ao terceiro envolvido no sinistro, eximindo -se a associação de quaisquer outras 
responsabilidades, independentemente de o valor ser suficiente para a promoção integral do 
conserto. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica a critério da Associação, o pagamento em espécie ou a promoção do 
conserto. Sendo que, caso o valor seja superior ao da indenização disponibilizada, procederá 
diretamente com o pagamento de acordo com o termo realizado. 

PARÁGRAFO QUARTO: A Associação poderá depositar o valor da cota de terceiro diretamente na 
conta do mesmo, desde que, haja concordância entre a Associação, o Associado e o Terceiro. 
Sendo que, eventuais discordâncias entre os envolvidos bem como a recusa na assinatura do 
termo, autorizará a Associação a promover o depósito do valor em juízo, ficando eventuais custas 
processuais e honorários advoca�cios ao ônus do beneficiário. 

PARÁGRAFO QUINTO: Antes de promover o depósito em juízo, as partes envolvidas serão 
cien�ficadas das despesas acimas informadas e caso não haja concordância expressa nos canais 
disponibilizados será procedido o depósito da diferença dos valores.  

PARÁGRAFO SEXTO:  Caso a Associação tenha procedido ao conserto do veículo, em caso de 
recusa no recebimento do mesmo pelo associado ou terceiro, poderá condicionar a entrega do 
mesmo ao pagamento do depósito público ou judicial dos honorários advoca�cios e das custas 
processuais efe�vamente gastos no procedimento, conforme a sua conveniência. Sendo que, 
eventuais despesas com deposito público ou par�cular correrão por conta do associado ou 
terceiro, ainda que ao final possa levar a evicção total do bem. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO: A recusa no recebimento do veículo deverá ser documentada e será 
comprovada mediante ação ou omissão do associado ou terceiro. Ou seja, após a finalização do 
conserto, o associado ou terceiro será no�ficado inicialmente para proceder a re�rada do bem, 
sendo que, caso não ocorra no prazo de 5 (cinco) dias uteis, será no�ficado a respeito do valor da 
diária, que incidirá sobre o bem, que só será devolvido mediante o pagamento das mesmas , 
podendo a garagem ser pública ou par�cular. 

PARAGRAFO OITAVO : A Associação se reserva no direito de ingressar com AÇÃO REGRESSIVA, 
para reparação do valor gasto por esta, em face do causador do dano ao bem coberto do 
associado.  

PARÁGRAFO NONO: AS MOTOCICLETAS SERÃO ACEITAS EXCLUSIVAMENTE NO PLANO BRONZE.  

15- DAS QUESTÕES RELATIVAS AO RASTREADOR  

15.1 É obrigatório a instalação de rastreador/localizador na sede da FEDERAL ASSOCIADOS ou em 
uma oficina autorizada, em qualquer veículo cadastrado na ASSOCIAÇÃO. Apenas, após a 
instalação do rastreador/localizador, que o veículo estará protegido pela cobertura  de roubo e 
furto.  

15.2 O associado deve sempre manter a�vo e preservar o rastreador/localizador em seu veículo, 
verificando semanalmente se este se encontra em bom funcionamento. Em caso de 
descumprimento dessa determinação, perderá a cobertura do veículo em caso de roubo e furto. 

15.3 O serviço de instalação do rastreador/localizador, e monitoramento do veículo é de 
responsabilidade da FEDERAL ASSOCIADOS, sendo gratuito para o associado regularmente 
inscrito e no caso de desinstalação do rastreador/localizador é de responsabilidade do associado 
no ato da desfiliação, conforme cláusula 58.5. 

15.4 Caso a associação comunique ao associado sobre a falta de comunicação do seu 
rastreador/localizador, caberá ao associado proceder a inspeção dos equipamentos 
imediatamente, sob pena de perder a proteção caso ocorra algum evento de roubo e furto.  

15.5 O associado declara ter conhecimento e aceita expressamente que empresas conveniadas 
venham a realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais dos produtos não devolvidos no ato da 
desfiliação. 

15.6 As empresas conveniadas serão disponibilizadas no site da associação  
h�ps://www.federalassociados.com.br/index.php . 

15.7 Contudo, por liberalidade, a Associação permi�rá que o associado faça a devolução em até 
15 (quinze) dias dos equipamentos. Não sendo feita a devolução do rastreador, o ASSOCIADO 
pagará multa de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), como forma de indenizar a associação pelo 
rastreador cedido. E ainda, o descumprimento desta determinação regulamentar caracteriza o  
crime de apropriação indébita, previsto no ar�go 168 do Código Penal, sem prejuízo de 
indenização por perdas e danos. 

16. DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES  

16.1 O associado que não quitar o boleto bancário até a data de vencimento estará sem a 
proteção e bene�cios do plano afiliado a par�r de 00:01 (zero hora e um) do dia seguinte da data 
de vencimento do boleto bancário até a regularização do pagamento, vide cláusula 16.4.  

16.2 Caso o Associado quite seu boleto após a data de vencimento, a regularização do seu 
pagamento acontecerá em até 2 (dois) dias úteis, este período é necessário para informação 
bancária e o veículo estará sem proteção da Associação nesse prazo.  



14 
 

Caso o evento (acidente) tenha ocorrido durante o período de inadimplência, a Associação em 
hipótese alguma, dará cobertura do programa ao veículo protegido.  

16.3 Caso ocorra o atraso do pagamento do boleto bancário por período superior a 30 dias, deverá 
ser necessária uma nova vistoria prévia do veículo. Caso o evento (acidente) tenha ocorrido 
durante o período de inadimplência, a Associação, em hipótese alguma, dará cobertura do 
programa ao veículo protegido. 

16.4 O atraso do pagamento do boleto bancário por período superior a 1 (hum) dia ensejará a 
suspensão de todos os bene�cios do Associado, não o isentando do pagamento dos valores até 
que ocorra a desfiliação do associado. Caso o evento tenha ocorrido durante o período de 
inadimplência, o associado em hipótese alguma não estará coberto e nem desfrutará dos 
bene�cios inerentes ao plano afiliado. 

16.5 O associado perde o direito dos bene�cios:  

• Se, após o vencimento da contribuição associa�va mensal, esta não vier a ser paga.   
• Realizado o pagamento do boleto bancário em atraso ou solicitado com prorrogação de data 
de vencimento (boleto atualizado após vencimento), o veículo voltará a ter proteção somente 
2 (dois) dias úteis após a data da compensação bancária do mesmo e envio de vídeo ou vistoria 
do veículo. 
• O associado que atrasar por mais de 30 (TRINTA) dias corridos, após a data de vencimento 
do boleto bancário deve comparecer à sede da FEDERAL ASSOCIADOS, escritório ou consultor 
credenciado, e, em úl�ma hipótese, nas empresas credenciadas no Detran do respec�vo 
estado, a fim de realizar uma nova vistoria do veículo/motocicleta. Sendo que, o associado só 
retornará ao Clube de Bene�cios, após a referida  vistoria, que terá sua proteção restabelecida, 
48 (quarenta e oito) horas após realizado estes procedimentos. Caso o evento (acidente) tenha 
ocorrido durante o período de inadimplência, a Associação, em hipótese alguma, dará 
cobertura do programa ao veículo protegido.   
• O boleto de cobrança vigente não abona a cobrança de débitos anteriores.   

16.6 Por não sermos empresa mercan�l (Banco ou Seguradora) e sim uma associação sem fins 
lucra�vos, inexiste cobrança antecipada de valores, rela�vos a DANOS VEICULARES, BEM COMO 
INDENIZAÇÕES a serem pagas. Logo, inexiste a possibilidade de fazermos a devolução de valores 
pagos, rela�vos a não u�lização dos bene�cios ofertados. Da mesma forma, o não p agamento 
do boleto referente à taxa de administração e serviços terceirizados não caracteriza a  desfiliação 
e sim inadimplência perante a associação, tendo a FEDERAL ASSOCIADOS todos os 
direitos reservados em seu Estatuto, a fim de que possam efetuar a cobrança dos boletos em 
atraso.  

17- DO RATEIO 

17.1 O rateio de Ocorrências e Sinistros da Federal Associados, ocorrerá entre todos os seus 
associados, sem que exista qualquer separação entre os planos. Ou seja, o rateio será realizado 
de maneira geral. Desse modo, ao integrar qualquer dos planos da Federal Associados, o 
associado tem a ciência de que integrará a associação como um todo, par�cipando do rateio de 
todos os planos oferecidos. 

17.2 É obrigatório o rateio de despesas com sinistros, devidamente apurados e deferidos por esta 
associação de proteção veicular, residencial e comercial.  

§ 1º - Nos casos em que, o rateio de despesa não for superior a R$ 5,00 (cinco reais) por associado, 
os associados estarão dispensados de realizar o pagamento do rateio de  despesas com sinistros 
mencionados no caput deste ar�go. 
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§2º - Nos casos não enquadrados no parágrafo anterior, será realizado o rateio, entre todos os 
associados, dos prejuízos rela�vos aos sinistros deferidos pela FEDERAL ASSOCIADOS, sendo que 
o pagamento deste rateio será realizado em boleto avulso, que deverá ser pago juntamente com 
o boleto principal (mensal) do associado, na data de pagamento prevista naquele documento. 

§3º- Serão rateados os prejuízos decorrentes de:  

a) Colisão – entendido como danos materiais causados ao automóvel por colisão. 

b) Roubo;  

c) Furto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A repar�ção dos prejuízos será feita pelo rateio do valor correspondente, 
entre todos os ASSOCIADOS, obedecendo ao índice de rateio do veículo e a soma do rateio não 
poderá ultrapassar o valor de 30% (trinta por cento) do valor total da sua mensalidade. 

18- DA REATIVAÇÃO  DA PROTEÇÃO   

18.1 Caso ocorra mais de 30 (TRINTA) dias de inadimplência, para retornar ao clube de 
bene�cios deverão ocorrer as vistorias no veículo/motocicleta, conforme a proteção contratada.  

19- DOS PLANOS E COBERTURAS  

19.1 Todos os planos e coberturas obedecerá ao disposto na tabela acessória disponibilizada no 
site, que discorrerá a respeito de valores e planos contratados.   

20- MOTOCICLETAS QUE ENQUADRAM NA TABELA DE PARTICIPAÇÃO   

20.1 Em qualquer hipótese de rateio de prejuízos, o associado responsável pela motocicleta 
danificada par�cipará dos custos decorrentes com a importância mínima fixa conforme o valor de 
sua motocicleta cadastrada pela (tabela FIPE), não podendo este ser inferior a R$ 1.200,00 (hum 
mil e duzentos reais), além de sua mensalidade devida.  
Caso seja caracterizado e cadastrado como: (Motocicleta de Aluguel, Mototáxi,  Autoescola, 
fretamento ou comercial) o valor da cota de par�cipação terá aumento 30% (trinta por cento) 
sobre o valor de par�cipação fixado conforme o valor de sua motocicleta (tabela FIPE), não 
podendo este ser inferior a R$ 1.560,00 (Um Mil e Quinhentos e sessenta Reais), além de sua 
mensalidade devida.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não serão admi�das na base de veículos motocicletas da Federal 
Associados motocicletas superiores a 300cc. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Coberturas para motocicletas não contemplam moto/carro reserva 
independente do plano afiliado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Serão considerados veículos de categoria especial, os veículos que 
�verem as seguintes caracterís�cas: ano/modelo de fabricação, peças nacionais/importadas 
(Lançamentos ou fora de linha de montagem sem reposição pelo fabricante) preços, dific uldades 
de acesso a compra no mercado, caracterís�cas técnicas do veículo como acessórios (teto solar – 
airbag – série limitada, motor turbo de série equipamentos de segurança, disposi�vos elétricos) 
bem como outros fatores que coloque em risco o aumento do índice de prejuízo dentro da 
associação em caso de danos com o veículo. A lista de veículos especiais estará disponível na SEDE 
da FEDERAL ASSOCIADOS, bem como os valores atualizados de par�cipação em caso de dano 
veicular, sendo esta lista atualizada  periodicamente conforme índice de risco aferido dentro da 
associação. 

PARÁGRAFO QUARTO: AS MOTOCICLETAS SERÃO ACEITAS EXCLUSIVAMENTE NO PLANO 
BRONZE. 
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21- DOS ACESSóRIOS NÃO COBERTOS PELA ASSOCIAÇÃO   

21.1 ACIDENTES  

A ASSOCIAÇÃO cobrirá unicamente os danos rela�vos à ocorrência do sinistro que mo�vou o 
acionamento atual, ou seja, os danos pretéritos em hipótese alguma serão cobertos. Além disso, 
todos os acessórios do veículo, tais como, equipamentos de som, rodas e outros, ainda que de 
valor superior, não agregarão valor para subs�tuição ou indenização por parte da associação.  
Nota: Rodas de liga leve ou considerada “especiais” serão subs�tuídas apenas por rodas originais 
de fábrica. É permi�do o complemento por parte do associado para subs�tuição de uma mesma 
roda que já se encontrava no veículo/motocicleta. 

21.2 Em caso de a�vação do (s) Airbag (s), devido a colisão, isto não 
caracteriza obrigatoriamente dano total do veículo. Sendo que, neste caso, será feito uma 
avaliação dos custos de reparo do veículo pelo presidente da FEDERAL ASSOCIADOS, onde a 
mesma dará sua decisão para reparação total ou subs�tuição do (s)  airbag(s) do veículo, ficando 
os demais custos relacionados as peças e mão de obra incluídos no montante conforme os custos 
para reparação do veículo.  

21.3 ROUBO OU FURTO  

21.3.1 O valor de referência para pagamento é a tabela FIPE pelo ano de fabricação do veículo 
conforme referência no documento do veículo/motocicleta , independentemente do valor dos 
acessórios que integram o mesmo. Ainda que comprovada a existência dos referidos acessórios, 
sempre, terá por base para fins de indenização, o valor de tabela FIPE do veículo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não haverá disponibilidade do bene�cio para roubo ou furto dos 
veículos/motocicletas que não instalaram o rastreador/localizador conforme especificado 
no presente regulamento, no item 15.1. 

Veículos/Motocicletas que se enquadram nos itens “A” “B” “C” “D” e “E” abaixo serão depreciados 
em 20% (Vinte por cento) em caso de indenização integral por perda total, furto ou roubo:  

a) Táxi/Moto táxi  

b) Veículos/Motocicletas u�lizados para locação de qualquer natureza;  

c) Veículos/motocicletas modificados para vendas de alimentos ou para o comércio em geral 
(plotados/adesivados); 

d) Veículos (Autoescola, Funerária, Taxi, Ambulância, Auto Socorro, Cargas);   

e) Veículos com Som Automo�vo; 

f) Veículos de aplica�vos; 

22 - INCÊNDIO  

22.1 Haverá disponibilidade do bene�cio para incêndio somente no caso de colisão. Estará nula a 
disponibilidade do bene�cio, em qualquer outra hipótese, inclusive, em caso de equipamento de 
combus�vel alterna�vo, que tenha sido instalado sem a cer�ficação do INMETRO ou com ela; 
atentados ou qualquer outro meio de incêndio que, não seja colisão.  

23 - OUTROS BENEFÍCIOS 

23.1  O serviço de proteção a terceiros e suas coberturas estão vinculados às normas, regras e 
valores das empresas parceiras (contratadas) sendo o associado da FEDERAL ASSOCIADOS, ciente 
de que os procedimentos para reparo dos danos, passarão por várias eta pas e averiguações 
pela associação, podendo ser aprovado ou não seu pagamento, conforme documentos 
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comprobatórios (bole�m de ocorrência), fotos, vídeos e laudos, além de estar de acordo com 
todos os requisitos estabelecidos no presente regulamento e o cumprimento de todos os seus 
disposi�vos. Os prazos dependem das empresas parceiras para liberação dos pagamentos e 
serviços. 

23.2 A reparação de danos aos veículos de terceiros será com peças de boa qualidade, podendo 
ser novas ou usadas produzidas no mercado, desde que não comprometam a segurança, a 
u�lização e as caracterís�cas originais do veículo; 

23.3 Para a u�lização do bene�cio de proteção, o terceiro terá de assinar um termo aceitando o 
conserto do veículo, conforme previsto neste regulamento; 

23.4 Para o recebimento de qualquer bene�cio da associação, será requisito indispensável, que o 
terceiro assine documento constando a concordância com todos os termos do presente 
regulamento, inclusive prazos, valores e outros; 

23.5 Na entrega do veículo ao terceiro, este assinará documento isentando a associação de 
quaisquer outras responsabilidades, inclusive, com relação ao serviço prestado. Sem prejuízo, de 
responsabilidade do prestador.  

24 CARRO RESERVA                                                                                                                                                                                            
24.1 O associado tem direito ao carro reserva desde que o evento não tenha ocorrido nos 
primeiros 30 (trinta) dias a contar da data da contratação da cobertura. 

Este bene�cio não ampara os associados cujo veículo seja veículo proveniente de “pane” 
elétrica/mecânica. E estará disponível de acordo com a cobertura do plano afiliado, após 
pagamento da cota de par�cipação.  

24.2 O veículo reserva é liberado ao associado, de acordo com o plano contratado sendo de até 
15 (quinze dias) dias ou de até 30 (trinta dias), a contar da data estabelecida pelo departamento 
de sinistro de acordo com o prazo es�mado para o conserto do veíc ulo. O veículo poderá ser 
re�rado na locadora ou na própria associação, dependendo da disponibilidade de veículos da 
Federal Associados ou das empresas parceiras.  

24.3 Nas hipóteses do serviço adicional de carro reserva, fica estabelecido que poderá ser exigido 
pelo terceiro prestador de serviço (locadora) garan�as para u�lização deste bene�cio, tais como; 
cheque caução ou limite em cartão de crédito, não sendo este, responsabilidade da FEDERAL 
ASSOCIADOS.  

24.4 O veículo reserva deverá ser imediatamente res�tuído, caso ocorra o reparo do sinistro, com 
a devolução do seu próprio veículo, devendo em qualquer caso, ser respeitado o prazo disposto 
no ITEM 24.2 deste regulamento. 

24.5 A FEDERAL ASSOCIADOS tem no mínimo 48 (quarenta e oito) horas uteis para providenciar a 
liberação do veículo reserva ao associado após apresentação de todos os documentos solicitados 
pelo departamento de sinistro, pagamento da cota de par�cipação e aprovação do sinistro pela 
presidência. 

24.6 Os veículos reservas serão agendados e liberados pelo departamento de sinistro da FEDERAL 
ASSOCIADOS, conforme a disponibilidade de veículos da associação ou locadora.  

24.7 Tem o direito ao carro reserva o associado devidamente cadastrado na FEDERAL 
ASSOCIADOS que esteja em dia com sua mensalidade, que cumpra com as normas e regras do 
regulamento do associado e suas portarias e que preencha os requisitos da locadora de veículos.  
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24.8 O carro reserva não poderá ser solicitado pelo associado para fornecimento a terceiros , 
sendo que, caso constatado, o veículo será recolhido sem a possibilidade de solicitação de outro, 
e sem prejuízo de perdas e danos.  

24.9 O associado poderá gozar,  se necessário do bene�cio 2 (duas) vezes ao ano, onde deverão 
ser cumpridos os procedimentos descritos acima e no regulamento da associação. 
IMPORTANTE: O veículo carro reserva tem quilometragem limite de até 1.000 km (Hum Mil). 

24.10 Caso o ASSOCIADO u�lize o veículo reserva por período superior ao contratado, será de sua 
única e exclusiva responsabilidade o pagamento de diárias excedentes, horas extras, conforme 
tabela estabelecida pela locadora; 

24.11 Será oferecido veículo popular de diversas marcas e, em perfeitas condições de uso.  Caso o 
ASSOCIADO faça a opção de um veículo de categoria diferente a seu  exclusivo critério, deverá 
pagar a diferença cobrada pela locadora conveniada.  

24.12 Em caso de indenização, em hipótese alguma ocorrerá a disponibilização de veículo 
reserva. 

 25 - DAS OBRIGAÇÕES DO ASSOCIADO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO RESERVA  

A) Caso o conserto do veículo ultrapasse o período máximo de permissão de veículo reserva do 
plano contratado de 15 (quinze dias) ou 30 (trinta dias), por responsabilidade de qualquer dos 
entes envolvidos no reparo do veículo, o Associado deverá devolver o veículo 
à Associação independentemente disto, e, não terá direito a qualquer ressarcimento. 

B) O associado deverá devolver o carro extra à locadora na mesma data em que o veículo 
protegido for localizado. Caso contrário, arcará com as despesas rela�vas às diárias 
correspondentes ao período posterior à localização do veículo.  

C) O associado que manter o veículo reserva em sua posse acima do período do plano contratado, 
sendo o máximo de 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, será cobrado o valor de R$ 100,00 (cem 
reais) de diária referente a um aluguel do veículo reserva.  

D) Em caso de cobertura de cota de par�cipação de terceiros, deverá ser pago 2,5% (dois e 
meio por cento) do valor do veículo, sendo que, à taxa mínima não pode ser inferior a R$1.250,00 
(hum mil e duzentos e cinquenta reais). 

E) O Associado é o único responsável durante o período de locação por todas as multas, pedágios, 
despesas de combus�vel e diárias extras pelo período excedente ao autorizado, sempre de acordo 
com as cláusulas e condições do contrato de locação firmado entre o mesmo e a locadora.  

F) Fica vedado ao associado, permi�r que outra pessoa conduza o veículo locado, 
responsabilizando-se por todos os eventos que decorram de emprés�mo ou transferência do 
veículo a terceiros, sem prévia autorização da locadora. 

26- O procedimento para usufruir o bene�cio segue as seguintes etapas:   

A) O associado deverá dar abertura, na FEDERAL ASSOCIADOS, ao processo de dano veicular 
caracterizado por acidente, roubo ou furto, apresentando toda documentação 
exigida, principalmente o bole�m de ocorrência. 

B) A FEDERAL ASSOCIADOS enviará para a locadora a autorização para execução do serviço de 
carro reserva. 

C) Tendo cumprido as exigências da locadora, o associado irá re�rar no pá�o da locadora ou local 
determinado o veículo reserva. 
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D) O uso do veículo reserva é autorizado em todo território nacional. 

E) A FEDERAL ASSOCIADOS reserva o direito de realizar parcerias com empresas do ramo de 
locação veicular ou outras pessoas (�sicas/jurídicas) que por ventura vierem a atender as 
exigências da FEDERAL ASSOCIADOS. 

26.1 NENHUM ASSOCIADO TERÁ ACESSO AOS BENEFÍCIOS DA FEDERAL ASSOCIADOS, SE 
ESTIVER INADIMPLENTE. 

27 - BENEFÍCIOS DOS VIDROS   
27.1 Este bene�cio concede aos associados da FEDERAL ASSOCIADOS a troca e ou reparo dos 
vidros para-brisa, vidros das laterais, para-brisa traseiro, das lanternas, retrovisores e faróis dos 
veículos de passeio dos associados devidamente cadastrados na associação e está diretamente 
ligada à proteção veicular.   

27.2 Após o primeiro acionamento para uso desse bene�cio da troca e ou reparo dos vidros para -
brisa, das laterais, para-brisa traseiro, das lanternas e retrovisores, o associado só poderá acionar 
novamente após 60 (sessenta) dias.    
PARÁGRAFO ÚNICO: Será entendido como 01 (HUM) acionamento cada item trocado ou 
reparado. 

27.3 A cota de par�cipação de retrovisores, faróis e faróis de neblina, lanternas  é de 40% 
(quarenta por cento) do valor de cada peça na PRIMEIRA UTILIZAÇÃO. 

27.4 Caso o associado necessite usar o bene�cio novamente, a cota de par�cipação de vidros 
para-brisa, vidros das laterais, para-brisa traseiro, retrovisores, faróis  e faróis de neblina, 
lanternas novamente sendo do mesmo lado que foi u�lizado a cota anterior, o mesmo pagará 
50% (cinquenta por cento) na segunda u�lização, 60% (sessenta por cento) na terceira vez 
u�lizada e assim sucessivamente até a�ngir 100% (cem por cento) da par�cipação.  
PARÁGRAFO ÚNICO: A cota de par�cipação deverá ser paga diretamente à FEDERAL 
ASSOCIADOS. 

28 - DAS EXCLUSÕES   

28.1 Não será objetos do bene�cio do plano:    

1) Danos decorrentes de objetos transportados pelo veículo do associado, ou nele fixados;   

2) Danos já existentes antes da contratação do bene�cio;   

3) Insulfilm (Película Automo�va nos vidros);   

4) A reposição de vidros, faróis, lanternas e retrovisores com a logomarca da montadora do 
veículo;    

5) Simples riscos ou danos exclusivamente à pintura;    

6) Retrovisores internos;   

7) Não estão inclusos a subs�tuição de componentes, elétricos, eletrônicos e mecanismos 
manuais que não estejam embu�dos na peça, bem como qualquer outro disposi�vo integrante 
do sistema do retrovisor;    

8) A subs�tuição de guarnições;   

9) Danos ocasionados pelo reboque do veículo de forma inadequada;    

10) Prejuízos financeiros ocasionados pela paralisação do veículo devido o período de troca e ou 
reparo dos danos;  
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11) Vidros blindados, veículos conversíveis, vidros de teto solar, modelos não impo rtados pelo 
representante oficial da marca no Brasil, veículos importados com ano de fabricação anterior a 
1994, importados espor�vos, veículos especiais e ou modificados. 

28.2 Os itens danificados quando não puderem ser reparados, serão subs�tuídos por peças com 
qualidade, caracterís�cas e desempenho semelhantes (peças similares), respeitando a legislação 
de marcas e patentes em vigor. Poderá haver a reposição de peças originais ou alterna�vas. Não 
caberá reembolso nos casos dos serviços realizados sem o prévio consen�mento da associação. 

29 - DO ACIONAMENTO   

29.1 Para uso do bene�cio, o associado deverá comunicar imediatamente o evento a 
ASSOCIAÇÃO e a assistência 24 horas não podendo ultrapassar o prazo de até 10 (dez) dias úteis 
do fato; 

29.2 A troca e ou reparos dos vidros para-brisa, das laterais, para-brisa traseiro, das lanternas 
e retrovisores dos veículos de passeio devidamente cadastrados dos associados na base da 
ASSOCIAÇÃO, apenas será providenciado em prestadores credenciados.  

29.3 Sua solicitação deverá ocorrer de segunda à sexta-feira em horário comercial de maneira 
formal e impressa, ou através dos canais de atendimento da ASSOCIAÇÃO; 

29.4 No ato do acionamento, o associado da ASSOCIAÇÃO, deverá obrigatoriamente encaminhar 
os documentos conforme as letras a, b e c, abaixo;    

a) Xérox do CNH – Carteira Nacional de Habilitação do Condutor;    

b) Xérox do CRLV – Cer�ficado Registro de Licenciamento de Veículo;    

c) Xérox do Ato Declaratório (que é quando o bole�m de ocorrência é depois do acidente, 
pela própria ví�ma, em uma delegacia). 

d)outros documentos requisitados pela Federal Associados no ato do Requerimento 
Administra�vo.  

29.1.1 - DO PRAZO   

29.1.2 O prazo de autorização da troca ou reparo do para-brisa em questão será de até 10 (dez) 
dias úteis contados a par�r da entrega de todos os documentos exigidos pela FEDERAL 
ASSOCIADOS. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso haja algum documento pendente no decorrer deste prazo, este será 
renovado, sendo renovada a contagem a par�r da entrega do úl�mo documento. 
29.1.3 Após a autorização de reparo, será feita a cotação da (s) peça (s) e o tempo de reparo/troca 
ficará condicionado ao tempo de entrega das peças pelo fornecedor, assim como deverá ser 
respeitada a fila de espera das empresas credenciadas para realização do serviço. 

29.1.4 O atendimento ao associado para prestação de serviço pela rede referenciada 
será realizado no horário comercial das segundas às sextas feiras (08:00 às 18:00hrs) e aos 
sábados de (08:00 às 12:00h), de acordo com o calendário de feriados e horário comercial de cada 
região do país. 

30 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONSERTO  

30.1 Sem prejuízo da qualidade do serviço, a ASSOCIAÇÃO se reserva ao direito de alterar e 
subs�tuir as empresas prestadoras conveniadas, durante a vigência do bene�cio, em todo 
Território Nacional, onde as empresas prestadoras possuírem lojas ou representações;   
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30.2 Após entrega do veículo para o associado, terá garan�a de 90 dias em relação ao serviço 
executado. 

30.3 Para ter acesso a garan�a, o associado deverá comunicar a Associação em até 15 dias após 
a recepção do veículo. 

30.4 O associado, bem como o terceiro, não terá acesso a notas fiscais ou outros documentos, 
visto que toda a trata�va, bem como pagamento para o conserto do veículo é f eito pela FEDERAL 
ASSOCIADOS. 

30.5 Em nenhuma hipótese haverá reembolso de despesas ao associado. 

31- NÃO É COBERTO PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR DA FEDERAL ASSOCIADOS .  

31.1 Não serão cobertos pela FEDERAL ASSOCIADOS os prejuízos enumerados abaixo, por esta 
razão, solicitamos a leitura atenta dos itens a seguir,  sendo suma importância à observação destes 
para garan�r sua plena sa�sfação como associado e evitar futuros transtornos.  Além dos casos 
previstos em lei e nos demais itens deste regulamento, o Associado perderá o direito a qualquer 
indenização, bem como terá o programa de Proteção Veicular cancelado, a critério da FEDERAL 
ASSOCIADOS, sem direito à res�tuição de quaisquer valores pagos, nos seguintes casos: 

a) Ação pra�cada por má-fé ou sua tenta�va, declarações falsas ou apresentação de documentos 
falsos, provocação ou simulação de comunicado de dano veicular, furto, etc., além da não 
cobertura, poderão gerar consequências civis e criminais. Tudo mediante as provas produzidas 
em inspeção administra�va pela própria associação. 

b) O Não cumprimento das obrigações definidas para fazer jus às coberturas do programa de 
proteção veicular.  

c) Caso o associado permita que o veículo protegido seja dirigido, conduzido ou manobrado por 
pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzir o mesmo. 

d) Declaração indevida da existência do disposi�vo an�furto/  an�rroubo do �po rastreador e/ou 
bloqueador para os casos de ocorrência de comunicado de dano veicular, furto e roubo nos casos 
em que a instalação desse �po de equipamento houver sido exigida para a aceitação do programa 
de proteção veicular.  

31.2 Caso o Associado, por si ou por seu representante, preste declarações inconsistentes ou 
omita circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxação do prêmio, a 
FEDERAL ASSOCIADOS terá o direito de desfiliar o associado. Em caso de desfiliação, a FEDERAL 
ASSOCIADOS ficará isenta de qualquer pagamento ou res�tuição. 

31.3 Além disso, não terão cobertura, os seguintes fatos ou prejuízos causados ao veículo por 
objetos por ele transportados ou nele afixados.  

31.4 As seguintes hipóteses também não serão cobertas: 

a) Incêndio criminal após roubo/furto ou durante abastecimento de combus�veis.   

b) Não estão cobertos, mesmo que fazendo parte do veículo/motocicletas no momento da 
inspeção, acessórios como:  Equipamentos de som, imagem (DVD, tela LCD, minitelevisor), 
equipamento e cilindros de combus�veis alterna�vos como GNV; Acessórios como suspensão a 
ar e pneumá�cas, rodas especiais (somente rodas originais de fabrica quando se tratar de rodas 
liga leve) motores especiais (Adaptados), faixas, antenas, películas protetoras, Estribos, Capotas 
de fibra, alumínio e lona, aerofólios e acessórios diversos que não fazem parte da or iginalidade 
do veículo. Os referidos equipamentos não influem no valor da cobertura,  eis que não são 
incluídos, quando da avaliação para contratação. Ou seja, não interferem no valor de tabela  Fipe.  
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c) A associação se exclui de quaisquer responsabilidades, quais sejam: materiais, morais, 
pessoais, etc., que não estejam expressamente previstas neste regulamento, sejam elas, tanto em 
relação ao associado, a terceiros, ocupantes do veículo ou não.   

d) Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor conforme o CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro), leis de trânsito municipais, estaduais do domicílio do acidente. Além de 
infrações como dirigir em velocidade acima do permi�do pela via local, dirigir sem possuir carteira 
de habilitação ou estar com a mesma suspensa, ou ainda, não ter habilitação adequada conforme 
categoria do veículo/motocicleta, realizar conversões ou manobras onde a sinalização não 
permite, u�lizar inadequadamente o veículo/motocicleta com relação a lotações de passageiros, 
dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada, ocasionados pelo associado, seus 
prepostos, representantes ou empregados. 

e) Associado que conduzir veículo estando comprovada sua embriaguez, tendo ou não 
responsabilidade direta pelo acidente, sendo o mesmo comprovado através de equipamentos 
(bafômetro) ou exame de alcoolemia ou testemunhas do local do acidente ou o próprio bole�m 
de ocorrência, terá a cobertura negada pela FEDERAL ASSOCIADOS. Sendo que, a manutenção do 
associado nos quadros da associação, dependerá de deliberação do presidente da associação, em 
qualquer caso, será o mesmo adver�do e poderá ser excluído diretamente por decisão da 
Presidência. 

f) Desgaste natural ou pelo uso, deterioração grada�va e vício próprio, defeito de fabricação, 
defeito mecânico, da instalação elétrica do veículo/motocicleta, vibrações, corrosão, ferrugem, 
umidade e chuva. 

g) Quaisquer atos de hos�lidade ou guerra, tumultos, mo�ns, comoção civil, sabotagem e 
vandalismo, bem como radiação de qualquer �po. 

h) Poluição, contaminação e vazamento. 

i) Furacões, ciclones, terremotos e erupções vulcânicas e outras não especificadas neste 
regulamento.  
PARAGRAFO ÚNICO:  A associação cobrirá os danos da natureza rela�vos a enchentes, quedas de 
árvores, postes de energia e chuvas de granizo. 

j) Ato de autoridade pública.  

k) Negligência do associado, arrendatário ou cessionário na u�lização corriqueira do bem 
protegido. Antes, durante ou após a ocorrência de sinistro.  

l) Atos pra�cados em estado de insanidade mental e/ou sob efeito de bebidas alcoólicas e/ou 
tóxicas.  

m) Danos emergentes.  

n) Lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente, causados pela  paralisação do 
veículo do associado, mesmo quando em consequência de risco coberto pela proteção do(s) 
veículo/motocicletas(s). 

o) Perdas ou danos ocorridos quando em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não 
abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças.  

p) Danos causados à carga transportada. 

q) Danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente des�nados e 
apropriados a tal fim. 

r)  Danos ocorridos com o veículo/motocicleta do associado fora do território nacional.  
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s) Perdas e danos ocorridos durante a par�cipação do veículo/motocicleta em compe�ções, 
apostas, provas de velocidade, inclusive treinos preparatórios. 

t) Multas impostas ao associado e despesas de qualquer natureza rela�va a ações e processos 
criminais. 

u) As avarias que forem previamente constatadas e relacionadas na inspeção inicial do 
veículo/motocicleta do associado, nos sinistros de Danos Materiais Parciais. 

v) Promover reparos de avarias sofridas no veículo/motocicletas cadastrado,  de modo 
inapropriado sem a autorização da FEDERAL ASSOCIADOS, em caso de acidente, furto ou 
roubo, o associado é obrigado a informar a FEDERAL ASSOCIADOS qualquer reparo de 
lanternagem, pintura, mecânica a ser feito no veículo/motocicleta, sujeito a perder a cobertura.  

x)  Danos causados por guerra, revolução e ocorrências semelhantes, ou seja, con�ngências que 
a�njam de forma maciça a população regional, local ou nacional. 

w) Veículos rebaixados, com molas cortadas ou qualquer outra alteração na estrutura original do 
veículo não estarão cobertos pela FEDERAL ASSOCIADOS. Sendo vedado o seu ingresso, salvo os 
autorizados e regularizados junto ao DETRAN. 

y) Veículos com pneus sem condições de tráfego, abaixo das especificações mínimas permi�das 
pelo fabricante, pneus recapados e riscados. Sendo exigido do veículo, que o mesmo possua todas 
as condições e itens de segurança. No caso dos veículos es�verem circulando com freios, 
suspensão ou outros itens de segurança comprome�dos, poderão ter a proteção negada, com 
fundamento no aumento potencial de risco, por culpa exclusiva do proprietário, mediante laudo 
emi�do por mecânico credenciado na Federal Associados.  

32. PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO E REPARO 

32.1 Obrigatório a todos os associados, assim que houver ocorrência de qualquer �po de dano ao 

veículo, a comunicação formal a FEDERAL ASSOCIADOS, que deverá ocorrer por escrito por meio 

do COMUNICADO DE SINISTRO (DANO VEICULAR, FURTO OU ROUBO) no prazo máximo de 1 (um) 

dia ú�l após o ocorrido, podendo o referido documento ser extraído do aplica�vo “Federal 

Associados”, e pelo site: www.federalassociados.com.br , sob pena de recusa do reparo e/ou 

pagamento do bene�cio. 

PARAGRÁFO ÚNICO: O associado deverá efetuar o pagamento de par�cipação individual 

conforme o disposto na cláusula 56.3, 56.4 e 56.5, em todos os seus itens e subitens, os reparos 

serão liberados após pagamento da par�cipação individual. Todo associado deverá preencher o 

documento de comunicação de dano veicular, furto e roubo próprio, apresentar os documentos 

exigidos pela associação e disponível no site, de acordo com o �po de dano veicular conforme 

mostrado a seguir.  

32.2 O pagamento de indenização integral somente será efetu ado ao associado com anuência do 
proprietário do automóvel (quando for pessoa diversa), e, após a transferência do veículo para 
associação ou a pessoa que a associação indicar. Tudo isso,  quando a associação não �ver 
interesse na baixa do veículo.  

32.3 Caso haja interesse na baixa do veículo, o associado deverá promover todos os atos 
necessários, bem como repassar todos os documentos solicitados pela associação. 

32.4 No caso de falecimento do associado ou proprietário, o pagamento será realizado por uma 
ação de consignação de pagamento em juízo, que somente terá os valores liberados após a efe�va 
entrega da propriedade do bem.  
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32.5 No caso de furto ou roubo, o associado, será indenizado somente após o prazo disposto neste 
regulamento, e, ainda após assinar todos os documentos necessários e solicitados a fim de 
disponibilizar a associação, todos os direitos rela�vos ao veículo indenizado. 

33 - Dos documentos necessários em caso de acidente: 

● Comprovante de residência (úl�ma conta de telefone ou de luz).   
● Bole�m de ocorrência.  
● Cópia do Ato Declaratório (documento realizado depois do acidente, pela própria ví�ma, 
em uma delegacia). 
● Cópia do CRLV (Cer�ficado de Registro e Licenciamento do Veículo) em dias com a prova 
de quitação da proteção veicular; 
● CRV (Cer�ficado de Registro de Equipamento Original) (documento de transferência) 
devidamente preenchido a favor da FEDERAL ASSOCIADOS ou de quem está indicar, assinado 
e com firma reconhecida por verdade; 
● Cópia da CNH do condutor do veículo no momento do dano veicular, que esteja em dias.  
● Apresentação do boleto bancário referente à mensalidade do mês vigente ao dano 
veicular pago antes do evento danoso. Caso o associado não tenha o comprovante de 
pagamento de sua mensalidade, poderá requisitar ao departamento financeiro da FEDERAL 
ASSOCIADOS um extrato de baixa do �tulo (Boleto) para confirmação de pagamento.   

  
33.1 Em caso de pagamento integral decorrente de roubo ou furto:  

PESSOA FÍSICA: 
● Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor do veículo no momento do 
dano veicular, que esteja em dias;  
● Comprovante de residência (úl�ma conta de telefone ou de luz).   
● CRV (Cer�ficado de Registro de Veículo original) (documento de transferência) a ser 
preenchido e assinado com reconhecimento de firma, em nome da FEDERAL ASSOCIADOS 
ou a quem esta indicar.   
● CRLV (Cer�ficado de Registro e Licenciamento do Veículo) original, com a prov a de 
quitação do Seguro Obrigatório e IPVA dos 2 (dois) úl�mos anos de licenciamento.   
● Bole�m de Ocorrência original ou cópia auten�cada.  
● Xerox do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e Iden�dade do associado.  
● Chaves do veículo/motocicleta e chaves reserva.  
● Manual do proprietário, quando se tratar do primeiro proprietário.   
● Cer�dão nega�va de furto e multa do veículo/motocicleta.  
● Extrato de monitoramento cedido pela empresa contratada para este fim datado do 
momento do evento até às 48 (quarenta e oito) horas conseguintes.  
● Apresentação do boleto bancário referente à mensalidade do mês vigente ao dano 
veicular pago antes do evento danoso. Caso o associado não tenha o comprovante de 
pagamento de sua mensalidade, poderá requisitar ao departamento financeiro da 
FEDERAL ASSOCIADOS um extrato de baixa do �tulo (Boleto) para confirmação de 
pagamento.  
● Cópia do Ato Declaratório (documento realizado depois do fato, pela própria ví�ma, em 

uma delegacia). 
● Cer�dão nega�va de furto (salvo nos casos de furto simples ou roubo) e multa; 
● Extrato do DETRAN constando informação de furto/roubo (se foro caso);  

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o dano veicular tenha ocorrido a par�r do 1° (primeiro) dia do ano, o 
IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores) deste ano em vigor deverá ser 
quitado por conta do associado.  

PESSOA JURÍDICA:  



25 
 

● CRV (Cer�ficado de Registro de Veículo original) (documento transferência) devidamente 
preenchido a favor da FEDERAL ASSOCIADOS ou de quem está indicar, assinado e com firma 
reconhecida por auten�cidade.  
● CRLV (Cer�ficado de Registro e Licenciamento do Veículo) original, com a prova de 
quitação de Seguro Obrigatório e IPVA dos 2 (dois) úl�mos anos de licenciamento.   
● Procuração por instrumento público, autorizando a FEDERAL ASSOCIADOS a proceder 
com a transferência do veículo; 
● Bole�m de Ocorrência original ou cópia auten�cada.  
● Cópia da Carteira de habilitação do condutor do veículo válida  
● Chaves do veículo.  
● Manual do proprietário, quando se trata do primeiro proprietário.   
● Cer�dão nega�va de furto e multa do veículo.  
● Extrato de monitoramento cedido pela empresa contratada para este fim datado do 
momento do evento até as 48 (quarenta e oito) horas conseguintes.   
● Cópia do cartão do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).  
● Cópia do Contrato ou Estatuto Social, com úl�mas alterações contratuais (auten�cado).   
● Apresentação do boleto bancário referente a mensalidade do mês vigente ao dano 
veicular pago antes do evento danoso. Caso o associado não tenha o comprovante de 
pagamento de sua mensalidade, poderá requisitar ao departamento financeiro da FEDERAL 
ASSOCIADOS um extrato de baixa do �tulo (Boleto) para confirmação de pagamento.  
● Nota fiscal de venda à FEDERAL ASSOCIADOS, quando o objeto social da empresa for 
indústria, comércio, importação, exportação etc., (Prestação de serviço e Leasing não 
necessita emi�r esta Nota Fiscal). 

34 - DO VEÍCULO ARRENDADO / FINANCIADO  

34.1 Caso o veículo/motocicleta seja financiado ou arrendado deve ainda ser providenciada a 
liberação do bem (originais), com firma reconhecida das assinaturas, quando se tratar, 
respec�vamente, de veículo financiado ou arrendado. 

34.2 Qualquer indenização somente será paga mediante apresentação dos documentos 
requeridos pela FEDERAL ASSOCIADOS, conforme o disposto no Regulamento Interno. Caberá ao 
Conselho Dire�vo da FEDERAL ASSOCIADOS a escolha de pagar integralmente o valor do veículo 
ou de promover o conserto do mesmo em caso de danos parciais, sempre observando o melhor 
interesse econômico para FEDERAL ASSOCIADOS e a qualidade final para o associado.  

34.3 Caso o veículo/motocicleta seja alienado fiduciariamente o bene�cio será pago da seguinte 
forma:  
a) Alienação Fiduciária: Caso haja saldo devedor, a FEDERAL ASSOCIADOS pagará o valor 
correspondente diretamente à financeira. Não arcando no caso, com juros, taxas administra�vas 
ou qualquer outra taxa incidente que a financeira venha inserir. No caso de não haver saldo 
devedor, o restante do valor do bene�cio será pago proporcionalmente ao associado.   
b) Caso o veículo não esteja no nome do associado o mesmo deverá providenciar uma 
procuração pública registrada em cartório do atual proprietário do veículo, dando poderes para 
quitar, receber e vender o veículo em questão, para que o pagamento seja efetuad o. Caso 
contrário, o pagamento ficará re�do até que seja julgado pela Diretoria Execu�va da FEDERAL 
ASSOCIADOS a melhor forma para liberação do pagamento.  
c) Arrendamento Mercan�l: A indenização será paga diretamente à empresa de leasing que 
repassará ao associado ou proprietário do veículo o valor correspondente à parte deste. Caso a 
financeira aceite apenas a quitação do saldo devedor integral, e este,  que, devido a encargos 
forem superiores ao valor de mercado do veículo/motocicleta, o associado dever á quitar e/ou 
pagar a FEDERAL ASSOCIADOS a diferença, e está pagará a financeira quitando o débito.  
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d) Subs�tuição: A FEDERAL ASSOCIADOS poderá subs�tuir o bem (veículo/motocicleta) 
preferencialmente por outro com as mesmas caracterís�cas (ano /modelo/  cor / potência) 
sempre respeitando o valor venal do veículo/motocicleta cadastrado pela (FIPE), sendo o 
associado de acordo com a subs�tuição e compra do veículo/motocicleta, a subs�tuição do bem 
junto ao banco ou financeira e de extrema responsabilidade do associado bem como taxas, multas 
e encargos financeiros.  

35 - DOS SERVIÇOS REALIZADOS INDEPENDENTEMENTE DE PARTICIPAÇÃO  

35.1 Ainda que o associado, pelo nível de dano causado pelo acidente, faça opção por não u�lizar 
da proteção veicular, em razão do valor da par�cipação, eis que, em alguns casos, se torna inviável 
o seu pagamento, a Federal Associados, oferece serviços realizados independentemente de cota 
de par�cipação. 

35.2 O associado poderá locar o carro reserva, com desconto de 30% (trinta por cento), 
pagando 70% (setenta por cento) do valor da locação normal. Bene�cio, que, em caso de 
acionamento e pagamento de par�cipação, o mesmo possui gratuitamente. 

35.3 Caso o associado faça a opção por não acionar a proteção veicular, a associação, p oderá 
u�lizar do seu poder de compra na cotação de peças e serviços. Eis que, por comprar em grande 
número e em vários fornecedores, a associação possui maior acesso a descontos, e fornece este 
poder de barganha a seus associados. 

35.4 Após a realização dos reparos o associado deverá submeter-se seu veículo a uma nova 
vistoria. 

36 - DO SINISTRO  

36.1 O ASSOCIADO obriga-se a comunicar à ASSOCIAÇÃO, tão logo tenha conhecimento, a 
ocorrência do sinistro, devendo tomar imediatamente todas as providências ao se u alcance para 
minorar as suas consequências sobre os bens segurados. A Associação reserva-se o direito de 
inspecionar o local do evento, inclusive tomar providências para a proteção dos bens segurados 
ou de seus remanescentes.  

36.2 - DA PERDA DO DIREITO  

36.2.1 O ASSOCIADO perderá o direito à indenização estando INADIMPLENTE. 

36.2.2 O ASSOCIADO perderá o direito à indenização se agir dolosamente para facilitar e/ou 
ajudar de qualquer forma furtos e/ou roubos no imóvel segurado. 

36.2.3 O ASSOCIADO é obrigado a comunicar à ASSOCIAÇÃO, logo que saiba, qualquer fato 
susce�vel de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização, se ficar 
comprovado que silenciou de má fé. 

36.2.4 Todo e qualquer serviço de reparo ou assistência no veículo do associado, realizado SEM 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA da FEDERAL ASSOCIADOS, acarretará em perda do direito ao bene�cio 
oferecido, sendo assim não será indenizado. 

37 - AUXÍLIO FUNERAL FAMILIAR   

37.1. DO OBJETO  

A ASSOCIAÇÃO prestará o serviço dando o suporte à família, acionando a funerária credenciada 
ou autorizada no município, para que seja providenciado o necessário para a execução da 
cerimônia, tendo como limite o valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais). 
37.2 Caso o falecimento ocorra fora do município de  residência do ASSOCIADO e seja necessário 
um membro da família para a liberação do corpo, será fornecido ao familiar o meio de transporte 
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mais apropriado. Se necessário, será fornecida também hospedagem a duas diárias de hotel em 
rede credenciada, limitado a R$ 100,00 (cem reais a diária). 
37.3 Fica como responsabilidade do ASSOCIADO todas as despesas não compreendidas no preço 
da diária como gastos com restaurantes, frigobar, telefone, lavanderia, etc.    
37.4 A prestação de serviços pela Assistência 24hs será providenciada de acordo com a 
infraestrutura, regulamentos, legislação, costumes, localização e horário do local do evento. Para 
ter direito aos serviços a seguir, o responsável ou familiar (desde que seja parente de 1° grau) 
deverá acionar a Assistência 24hs desde o início do sinistro para que a mesma realize e coordene 
todos os procedimentos cabíveis.  
37.5 Em nenhuma hipótese deverá a família encomendar diretamente os serviços constantes 
neste instrumento, sob a pena de arcar com os ônus decorrentes , pelos quais não se 
responsabilizará a Assistência 24hs.  
PARÁGRAFO ÚNICO: Não será realizado qualquer reembolso decorrente das despesas 
comprovadas com os serviços aqui descritos, caso a central 24hs não seja acionada. 

38 - DO FUNERAL  

38.1 Na ocorrência do óbito do Associado ou dependentes, após a liberação do corpo pelos órgãos 
competentes e de acordo com os eventos cobertos, a família ou responsável deverá entrar em 
contato com a FEDERAL ASSOCIADOS, que após conferir as informações, comunicará a funerá ria 
credenciada ou autorizada no município para que sejam providenciadas as condições necessárias 
para a execução do funeral.   
PARÁGRAFO ÚNICO: O acompanhamento de um membro da família será solicitado, caso a 
legislação local exija.  

38.2 O auxílio funeral é composto pelos seguintes itens, de acordo com o limite de despesas fixado 
(financeiro): Urna mortuária de modelo padrão; Higienização básica e ornamentação do corpo 
(com flores da estação); Coroa de flores da estação; Véu; Paramentos e velas; Carro fún ebre para 
remoção dentro do município; Registro em cartório, quando autorizado pela legislação local; Livro 
de presença (conforme disponibilidade local);  Locação de sala para velório em capelas municipais 
ou par�culares; Taxas de sepultamento em cemitério municipal ou em outro cemitério (com valor 
equivalente) desde que não estejam com débitos no cemitério ou cremação (com valor 
equivalente); Locação de jazigo (por 3 anos) em cemitério municipal ou em outro cemitério com 
valor equivalente, quando necessário e disponível na cidade. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Todos os itens acima serão disponibilizados conforme infraestrutura local. 
Não caberá à FEDERAL ASSOCIADOS a responsabilidade pela falta de itens que não estejam 
disponíveis ou sejam comercializados em determinadas praças.  

38.3 Caso o associado deseje padrão superior da Urna Mortuária ou dos demais serviços 
previstos, a diferença será suportada pelo mesmo.  

38.4 Em caso de CREMAÇÃO a FEDERAL ASSOCIADOS providenciará o traslado do corpo da cidade 
onde ocorrer o óbito para a cidade mais próxima que exista o serviço de cremação num raio 
máximo de 100 km (cem quilômetros) e o posterior retorno das cinzas aos familiares.   

38.5 Em caso de pós-cremação, caso o translado do corpo juntamente com o retorno das cinzas 
ultrapasse o limite de 100 km (cem quilômetros) permi�do pela associação, o 
associado/dependente arcará com as quilometragens excedentes.  

 
39 - EXCLUSÕES GERAIS DO FUNERAL   

Não estão cobertos por esta Assistência:  
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a. Despesas de qualquer natureza sem autorização prévia da FEDERAL ASSOCIADOS, não 
previstas nestas condições gerais ou superiores aos limites fixados;  

b. Reembolso de despesas providenciadas diretamente pela família e não autorizadas pela 
FEDERAL ASSOCIADOS; 

c. Reembolso de despesas providenciadas diretamente pela família e autorizadas pela 
FEDERAL ASSOCIADOS após 90 (noventa) dias da ocorrência do evento;  

d. Sepultamento de membros; 

e. Despesas decorrentes de confecção, manutenção e/ou recuperação de jazigos;   

f. Confecção de lápide;  

g. Aquisição de sepultura, jazigo, terreno, cova, carneiro (gaveta nos cemitérios onde se 
enterram os cadáveres), etc.;  

h. Nos casos em que o registro do associado não for enviado pelo es�pulante para inserção 
no banco de dados da FEDERAL ASSOCIADOS. 

40 - DO SEPULTAMENTO 

40.1 A associação não terá responsabilidade quanto ao jazigo, sendo que, o sepultamento 
ocorrerá em cemitério municipal ou par�cular, na cidade indicada por esta, sempre às expensas 
do próprio associado.  

41 - DO TRANSPORTE DO CORPO  

41.1 Em caso de óbito ocorrido fora do município de sua residência, o associado ou dependente 
que vier a falecer, a FEDERAL ASSOCIADOS arcará com as despesas de remoção do corpo até o 
município de sua residência, incluindo condições no item 41.2. 

41.2 Para remoção do corpo será necessária sua liberação pelo órgão competente, cujos trâmites 
devem ser providenciados por familiares ou terceiros envolvidos. Sendo uma u�lização por ano.   

  
42 - INDENIZAÇÃO POR MORTE  
42.1. DO OBJETO  

A ASSOCIAÇÃO pagará indenização por morte acidental do ASSOCIADO, caso opte por este �po 
de cobertura. Sendo que, garan�rá os seguintes pagamentos:    

A) Apenas ao Beneficiário INDICADO, quando o ASSOCIADO morrer por causas 
exclusivamente acidentais;   

B) As coberturas desta indenização abrangem os eventos ocorridos em qualquer parte do 
globo terrestre, enquanto perdurar a relação de filiação. 

43 - BENEFICIÁRIO   

43.1 O ASSOCIADO poderá indicar na Proposta o seu Beneficiário, que irá receber a Indenização, 
em caso de morte decorrente de morte acidental.   

43.2 Os beneficiários, deverão ser parentes de primeiro ou segundo grau, ou indicados pelo 
associado, independente de grau de parentesco. 

43.3 Se o ASSOCIADO não indicar nenhum Beneficiário, o pagamento será feito, respeitando a 
legislação civil vigente.   
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43.4 Se não houver cônjuge ou herdeiros, ou se não prevalecer a indicação feita, o pagamento 
será devido aquelas pessoas que provarem que dependiam economicamente do ASSOCIADO.  O 
que se dará exclusivamente pela via judicial. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O ASSOCIADO poderá modificar a qualquer momento seu Beneficiário, 
desde que comunique à ASSOCIAÇÃO. Caso a ASSOCIAÇÃO não receba a comunicação sendo essa 
via e-mail  contato@federalassociados.com.br, sua obrigação será considerada cumprida quando 
ela efetuar o pagamento da Indenização ao Beneficiário indicado anteriormente.   

44 - RISCOS COBERTOS   

44.1 Morte Acidental: morte do ASSOCIADO por causa exclusivamente acidental, exceto se 
decorrente dos eventos previstos como Riscos Não Cobertos.  

45 - RISCOS NÃO COBERTOS 

45.1 Ato reconhecidamente perigoso pra�cado pelo ASSOCIADO, que não seja mo�vado por 
necessidade jus�ficada, exceto a prá�ca de esportes e a u�lização de meio de transporte ma is 
arriscado, a prestação de serviço militar ou atos de humanidade em auxílio de outrem; 

45.2 Ato ilícito doloso pra�cado pelo ASSOCIADO, pelo (s) beneficiário (s) ou representante de um 
ou de outro; 

45.3 Atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, guerra 
civil, guerrilha, revolução, agitação, mo�m, revolta, sedição, sublevação ou outras perturbações 
da ordem pública e delas decorrentes, exceto a prestação de serviço militar e os atos de 
humanidade em auxílio de outrem;  

45.4 Furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da 
natureza; 

45.5 Uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear, provocada ou não, 
bem como a contaminação radioa�va ou a exposição a radiações nucleares ou ionizantes; 

45.6 Doenças ou lesões preexistentes, não declaradas na proposta de contratação e de 
conhecimento do ASSOCIADO; 

45.7 Epidemia ou pandemia declaradas por órgão competente; 

45.8 Suicídio ou sua tenta�va nos primeiros 2 (dois) anos contados a par�r do início de vigência 
da proteção; 

45.9 Acidentes em que o ASSOCIADO, sem a devida habilitação, for o condutor do veículo 
terrestre, aéreo ou marí�mo; 

45.10 Doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, 
desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente, ressalvadas as infecções, 
estados sep�cêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de 
acidente coberto;  

45.11 Intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos 
clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;  

46 - VALOR  

46.1 O Valor da indenização por morte acidental será de R$  5.000,00 (Cinco mil reais). Porém, o 
associado perderá a cobertura caso esteja inadimplente.  

47 - INDENIZAÇÃO   
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47.1 Documentos para Pagamento de Indenização. Os documentos básicos que deverão ser 
encaminhados a ASSOCIAÇÃO, são os seguintes: 

1. Informações bancárias do beneficiário;   
2. Cópia da Cer�dão de óbito do ASSOCIADO;   
3. Cópia do RG ou Cer�dão de Nascimento, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou RIC 
(Registro de Iden�ficação Civil)  e comprovante de residência do ASSOCIADO;   
4. Cópia do RG ou Cer�dão de Nascimento, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou RIC 
(Registro de Iden�ficação Civil) e comprovante de residência do Beneficiário;  
5. Cópia da Cer�dão de Casamento atualizada, quando o Beneficiário for o cônjuge;  
6. Laudo de Necropsia ou Cadavérico;  
7. Cópia do Laudo de Reconhecimento de Cadáver, se a morte for por c arbonização;  
8. Cópia do Bole�m ou Cer�dão de Ocorrência Policial;  
9. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, se o Segurado faleceu em acidente de trânsito 
e era o condutor do veículo na ocasião do acidente;  
10. Cópia do brevê e Atestado de Navegabilidade da Aeronave, se o ASSOCIADO faleceu em 
acidente aéreo e era o piloto na ocasião do acidente.  
11. Cópia da nota fiscal de serviços prestados pela Funerária  
12. Cópia do Ato Declaratório (documento realizado depois do acidente, pela própria ví�ma, 
em uma delegacia). 

48 - PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO  

1. Inobservância das obrigações convencionadas neste regulamento por parte do 
ASSOCIADO ou do Beneficiário;   

2. Se o Beneficiário se recusar a apresentar os documentos e informações solicitados pela 
ASSOCIAÇÃO dentro do prazo de 15 (quinze) dias do recebimento do aviso de morte, 
mediante comunicação escrita do beneficiário via e-
mail: contato@federalassociados.com.br  ou na sede da Associação, juntamente com toda 
documentação solicitada neste regulamento perderá o direito a qualquer indenização.   

49 - CANCELAMENTO DA INDENIZAÇÃO  

 A indenização será cancelada nas seguintes situações:   

1. Tenta�va do ASSOCIADO e/ou seu (s) beneficiário (s) de impedir ou dificultar quaisquer 
exames ou diligências, necessárias para resguardar os direitos da ASSOCIAÇÃO; 

2. Ocorrência de infrações ou fraudes pra�cadas pelo  ASSOCIADO e/ou seu (s) beneficiário 
(s), com o propósito de obter vantagem ilícita da ASSOCIAÇÃO; 

3. Atraso no pagamento do plano ao qual o ASSOCIADO faz parte; 

50 - CLUBE DE BENEFÍCIOS:  

50.1 A ASSOCIAÇÃO fornecerá bene�cios disponíveis aos ASSOCIADOS, normalmente através de 
descontos a estes, com descontos de 0 a 60% (sessenta por cento), sendo alguns serviços 
gratuitos. No site da ASSOCIAÇÃO estará disponível uma lista atualizada dos estabelecimentos 
que oferecem esses bene�cios, via convênio, pelo 
link: www.federalassociados.com.br/clubefederal.php .  
  
51 - DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS 4G  

51.1 O programa de bene�cios 4G é uma forma de telefonia, inserida em um contexto  

associa�vista, que visa proporcionar aos associados regularmente inscritos, de uma maneira 

inteligente e acessível, a possibilidade de desfrutar a custo zero, de uma telefonia de qualidade 
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com internet rápida e com bene�cios totalmente gratuitos.  Tudo isso, na busca do princípio mais 

puro do associa�vismo, que busca trazer o desenvolvimento através do mutualismo com 

responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços oferecidos, todos voltados única e 

exclusivamente aos seus associados. 

52 - DA ADESÃO  

52.1 As partes esclarecem que o primeiro pagamento dos planos que contenham o bene�cio de 
telefonia, que irá variar, de ac ordo com o plano contratado, que se trata de Adesão, a�vação do 
plano e chip, envio dos chips e criação do escritório virtual.  

52.2 A adesão não integra o plano, sendo o seu valor u�lizado para custear as a�vações conforme 
item 52.1 deste regulamento.   

52.3 A associação oferta bene�cios aos seus associados. Nessas situações, o associado não 
“consome”, mas simplesmente usufrui dos bene�cios da associação, logo, não se trata de relação 
de consumo. 

52.4 A a�vação do bene�cio será realizada após a aprovação de todas as vias do termo de filiação, 
quando aprovado a associação terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis para que o banco 
reconheça o pagamento e mais 72 horas (setenta e duas) úteis para que a federal associados a�ve 
o bene�cio.  

52.5 Após os 07 (sete) dias do recebimento do chip, será taxado o ciclo e o SIM CARD.   

52.6 O cadastro no sistema da associação, com informações para entrega deve ser feito pelo 
associado, sendo que, caso não seja possível a entrega por responsabilidade do associado, o 
reenvio será pago por este, através de carta registrada, PAC, ou demais formas, de acordo com a 
escolha do associado. 

53 - DO OBJETO  

53.1 Estabelecer as condições gerais de bene�cios de chip de dados 4G e bene�cios de telefonia 
móvel, contratadas em grande volume pela Federal Associados ao Associado. Ou seja, devido ao 
maior poder de compra do associado, o associado poderá usufruir de bene�cios, os quais, jamais 
alcançaria em compras unitárias.  

53.2 Ter acesso às ferramentas disponíveis no site da Federal Associados, com a finalidade de 
par�cipação ao PBI (Programa de Bene�cio por Indicação) oferecido pela associação.   

54 - DO SERVIÇO DE TELEFONIA (INTERNET E VOZ)   

54.1 A Federal Associados repassará ao Associado chip 4G para que es te possa u�lizá-lo em suas 
a�vidades pessoais, realizar ligações para todas as operadoras e navegar na internet,  sempre de 
acordo com o plano afiliado, de maneira ilimitada (respeitando a redução da velocidade, após 
a�ngir franquia), conforme descrição dos planos, mas que deverão ser modificadas via adendos e 
informa�vos e pelos sites da associação, onde constarão os valores e planos a serem u�lizados.   

54.2 Após o consumo da franquia contratada con�nue navegando em redução OI, CLARO, TIM e 
VIVO (após uso da franquia navegue ilimitado em redução entre 10 kbps a 128 kbps). 

54.3 O Associado não possui autonomia sobre a linha telefônica, EIS QUE A MESMA PERTENCE A 
ASSOCIAÇÃO, se tratando de mero bene�cio, sendo que, em caso de inadimplência poderá ser 
migrada ou subs�tuída quando necessário, visto que a associação tem por objeto, beneficiar o 
maior número de pessoas. Em caso de migração e após quitação de débitos a linha será 
subs�tuída, desse modo, a Federal Associados estará totalmente isenta de respo nsabilidade, 
danos e perdas que o Associado possa ter oriundas da migração da linha telefônica.   
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54.4 Para qualquer �po de Plano escolhido, o Associado poderá, a qualquer tempo, solicitar a 
transferência de plano, sendo de sua exclusiva responsabilidade a rcar com os custos oriundos da 
alteração.  

54.5 O chip será repassado ao Associado, em caráter de emprés�mo, devendo ser devolvido à 
Federal Associados ou faturado em nome do associado, quando da desfiliação da associação ou 
encerramento do plano ou inadimplência do mesmo. Desta forma, o mesmo deve realizar o 
pagamento dos valores em aberto em seu nome. Também, em caso de perda do chip o associado 
é totalmente responsável pelo mesmo, assim devendo arcar com o custo de R$ 15,00 (quinze 
reais), por unidade de CHIP, além de R$ 10,00 (dez reais) do envio de uma nova via por carta 
registrada.  

54.6 A transmissão de dados para internet é ilimitada pois o serviço não sofrerá interrupção, só 
será reduzida quando o associado a�ngir o consumo total dos limites dos planos da franquia, na 
redução da velocidade da navegação na internet será variável entre 10 kbps a 128 kbps. 

54.7 A Federal Associados recomenda a u�lização do chip disponibilizado no bene�cio, apenas 
em aparelhos celular, sendo que a velocidade e capaci dade de download da internet dependerá 
da área em que os dados es�verem trafegando, podendo variar dependendo da situação, 
considerando a área de abrangência do serviço de telefonia móvel.   

54.8 A Federal Associados fornecerá internet, porém a transmissão  de dados para internet será 
reduzida quando o Associado a�ngir o consumo total da franquia disponibilizada no mês de 
u�lização, tendo seu consumo liberado integralmente no dia da renovação da franquia.   

54.9 Ao a�ngir, um consumo abusivo fora de uso pe ssoal tal como o uso comercial, a Federal 
Associados poderá bloquear a linha por até 10 (dez) dias para inves�gação do caso. Ficando 
expressamente proibido o uso por PABX, modens e antenas rurais. 

54.10 Não está incluído ou autorizado nos planos o envio ou recebimento de mensagens (SMS) 
através do chip fornecido. Sendo o plano beneficiado apenas para uso de ligação e internet.  

54.11 O chip de dados não poderá ser u�lizado em centrais, módulos GPRS, modens, sistemas de 
compar�lhamento de dados, fins comerciais ou empresariais, ou outros que não sejam em 
aparelhos celulares de uso pessoal/individual. Caso a Federal Associados perceba ou iden�fique 
uso indevido do chip, poderá fazer o bloqueio do associado por 10 (dez) dias até conclusão e 
decisão sobre a análise sob pena de desfiliação por uso indevido. 

55 - DAS LIMITAÇÕES DO SERVIÇO   

55.1 O Associado declara, ao aderir a associação, ter conhecimento que os serviços de acesso à 
internet e voz são fornecidos através da u�lização da tecnologia 4G (LTE), 3G (HSDPA) ou GPRS, 
sujeitos, por sua própria natureza, a oscilações e/ou variações de sinal e velocidade de tráfego de 
dados, em razão de condições topográficas, geográficas, urbanas, climá�cas, velocidade de 
movimento, distância e disponibilidade da rede de telefonia, configuração do hardware e 
so�ware do equipamento (telefone) u�lizado pelo Associado, tráfego de dados na internet, 
dentre outros fatores que podem interferir na intensidade do sinal.   

55.2 O Associado, portanto, tem conhecimento que os serviços poderão eventualmente ser 
afetados, ou temporariamente interrompidos, não sendo a Federal Associados responsável por 
eventuais falhas, atrasos ou interrupções na prestação de serviços.   

55.3 A Federal Associados não poderá ser responsabilizada pela  interrupção ou dificuldade de 
sinal con�dos nos itens 55.1 e 55.2 deste regulamento, de modo que o associado não será 
desobrigado da taxa administra�va correspondente ao valor do plano, considerando as condições 
da filiação englobam vários bene�cios. 
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56 - DOS VALORES E PLANOS  

A cobertura contra roubo e furto será efe�vada somente após a instalação do rastreador. Sendo 
que a manutenção do funcionamento mesmo será por conta do associado. A associação dará 
suporte de serviços e peças necessárias ao bom funcionamento, ficando por conta da associação 
a definição dos custos e valores, sempre informados previamente ao associado que arcará com 
todas as despesas necessárias. 

56.1 - PLANO ESMERALDA  

Rastreamento 24 horas; auxílio funeral; indenização por morte acidental; clube de bene�cios.  

56.2 - PLANO PÉROLA  

Internet 4G ilimitada (após a�ngir a franquia, con�nue navegando na redução vide  itens 54.2 e 
parágrafo único); ligações ilimitadas (vide itens 54.2 e parágrafo único);  auxílio funeral; 
indenização por morte acidental; clube de bene�cios.  

56.3 - PLANO BRONZE 

Proteção de 100% tabela “FIPE”, roubo/furto, colisão, incêndio por colisão, fenômenos da 
natureza, cota de par�cipação sendo 5% (cinco por cento) da tabela FIPE para nacionais e 7% (sete 
por cento) para importados de acordo com a tabela FIPE, guincho 24 horas conforme cláusula H.2, 
auxílio funeral, cobertura por morte acidental, cobertura para vidros, faróis, lanternas e 
retrovisores, cobertura para terceiros no valor de até R$10.000,00 (dez mil r eais) da maneira 
exposta no cláusula 14.2, assistência 24 horas; clube de bene�cios e PBI (Programa de Bene�cio 
por Indicação).  

56.4 - PLANO PRATA  

Guincho 24 horas (1.000 km (Hum Mil)  para sinistro - 500 km (quinhentos) de ida e 500 km 
(quinhentos) de  volta) e 400 km (quatrocentos) de pane elétrica e pane mecânica (sendo 200 km 
(duzentos) ida e 200 km (duzentos) de volta) de raio limite – sendo uma u�lização por mês); 100% 
tabela “FIPE” roubo, furto e colisão; 15 (quinze) dias de carro reserva; cota de par�cipação sendo 
5%  (cinco por cento) da tabela FIPE para nacionais e 7% (sete por cento)  para importados de 
acordo com a tabela FIPE; 2,5 % (dois e meio por cento)  da tabela FIPE do 
valor de terceiro;  cobertura a terceiro de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de maneira exposta 
na cláusula 14.3; rastreamento; auxílio funeral; indenização por morte acidental; assistência 24h 
(táxi, hotel, chaveiro, borracheiro, falta de combus�vel, falha na bateria); e clube de bene�cios e 
PBI (Programa de Bene�cio por Indicação). 

56.5 - PLANO RUBI  

Proteção de 100% tabela “FIPE” roubo, furto e colisão; 30 (trinta) dias de carro reserva; cota de 
par�cipação sendo 5% (cinco por cento) da tabela FIPE para nacionais e 7% (sete por cento) para 
importados de acordo com a tabela FIPE e 2,5%  (dois e meio por cento) da tabela FIPE do valor 
de terceiro ,cobertura de terceiro de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de maneira exposta 
da cláusula 14.4; rastreamento e guincho 24 horas  (1.000 km (Hum Mil)  para sinistro -500 km 
(quinhentos) de ida e 500 km (quinhentos) de  volta) e 400 km (quatrocentos) de pane elétrica e 
pane mecânica (sendo 200 km (duzentos) ida e 200 (duzentos) km de volta) de raio limite – 
sendo uma u�lização por mês ; Auxílio funeral; indenização por morte acidental; assistência 24 
horas (táxi, hotel, chaveiro, borracheiro, falta de combus�vel, falha na bateria); clube de 
bene�cios e PBI (Programa de Bene�cio por Indicação).  
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PARÁGRAFO ÚNICO: O presidente da associação poderá criar, alterar e modificar os planos, 
bene�cios e valores, de acordo com a conveniência do mercado, desde que publicada portaria 
com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

57 - DO ATRASO DE PAGAMENTO   

57.1 O atraso na liquidação de pagamento, por parte do Associado, acarretará 2% de multa do 
valor da (s) parcela (s) em atraso, correção monetária de acordo com a variação do IGPM/FGV ou 
de qualquer outro índice que possa subs�tuí-lo. O Associado inadimplente poderá ter seu nome 
encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito (tais como SPC, SERASA, etc.), podendo ainda o 
�tulo ser protestado, sem prejuízo da propositura da Ação Judicial competente para recebimento 
do débito.  É de responsabilidade do associado todos os encargos gerados pelo atraso de sua 
parcela, como honorários advoca�cios e taxas de inclusão no serviço de proteção ao crédito.   

57.2 O atraso de pagamento das parcelas poderá acarretar, ainda, no bloqueio/suspensão de 
dados e chamadas da linha fornecida, o que não isenta o associado do pagamento das parcelas 
vencidas e do ciclo vigente. Sendo que, os bene�cios serão suspensos em 1 (um) dia ú�l, após o 
vencimento do boleto.  

57.3 Caso o Associado tenha o serviço suspenso por inadimplência, após o pagamento do débito 
pendente, a Associação terá 72hrs (setenta e duas) horas úteis para o restabelecimento do serviço 
após o banco realizar a baixa do mesmo.  

57.4 Caso o Associado atrase o pagamento por mais de 10 (dez) dias após a suspensão, ficará já 
autorizado que a Federal Associados faça reu�lização da linha do Associado, ou seja, migre o 
número vinculado ao chip do Associado para um outro Associado, que poderá u�lizá -lo 
livremente, conforme suas necessidades.  

57.5 Em caso de reu�lização de linhas, conforme item 57.4 eis que se trata de um serviço onde se 
prima pela cole�vidade e o bene�cio principal, se trata de cessão de voz e internet, não primando 
pelo vínculo da pessoa em relação à linha telefônica, inclusive, sendo vedado a u�lização para fins 
comerciais. Logo, caso deseje manter a linha, deve se manter adimplente. 

57.6 O atraso de pagamento pelo Associado poderá acarretar, ainda, o bloqueio ou suspensão de 
sua par�cipação no PBI (Programa de Bene�cio por Indicação), não podendo solicitar saldos 
disponíveis na plataforma. E, perdendo as sobras ref erentes aos dias de atraso, e, conforme o 
caso, podendo ser desligado temporariamente até a regularização, perdendo as sobras neste 
período.  

57.7 Em caso de falta de pagamento por período superior a 180 (cento e oitenta) dias, a 
Associação poderá realizar a desfiliação do associado, segundo a sua própria conveniência, não 
isentando assim débitos pendentes de acordo com item 9.4 deste regulamento. 

57.8 Pela consecução deste regulamento, o Associado pagará a Federal Associados o valor mensal 
da taxa de administração, conforme planos e critérios estabelecidos, na forma descrita no item 
56 e seguirá as formas descritas nos termos de adesão, que contemplarão 
os planos correspondentes.  

57.9 O Associado arcará com os custos de envio do (s) equipamentos ou acessórios (s) caso haja. 

57.10 Caso não receba os boletos de pagamento, será dever do Associado solicitar à Federal 
Associados os boletos bancários para pagamento, visto que todo conteúdo poderá ser baixado 
nos canais disponibilizados pela associação, tais como: WhatsApp, e-mail ou site: 
h�p://www.federalassociados.com.br/boleto/index.php  
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57.11 Fica acordado, ainda, que a liquidação do pagamento pelo associado deverá ser feita, 
impreterivelmente, no dia acordado para que não sejam gerados bloqueios dos bene�cio s, 
conforme item 57.1. 

57.12 O Associado declara ser o único responsável pelo pagamento dos boletos/parcelas, 
independentemente de quem tenha u�lizado o plano fornecido pela associação. 

57.13 O ciclo de pagamento se inicia no dia 01 (um) e se encerra no dia 30 (trinta) de todo mês.  

58- DOS CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE DESFILIAÇÃO  

58.1 Mesmo em caso de inadimplência o associado poderá ser desfiliado mediante solicitação do 
próprio associado ou nos casos do item 9.4 deste regulamento, no�ficação da associação, que 
poderá ser feito pela via digital ou �sica, ou seja, por escrito, via e-mail ou Whats App.  

58.2 Em caso de inadimplência e impontualidade do Associado em relação aos pagamentos 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a Federal Associados poderá estar levando o caso aos 
órgãos de proteção ao crédito a fim de receber os valores devidos, bem como u�lizar das medidas 
legais cabíveis.  

58.3 Quando da desfiliação, para todos os casos, fica previamente autorizado que a Federal 
Associados fature o valor do chip, bem como de quaisquer equipamentos em poder do associado. 

58.4 Os valores devidos pelo Associado a Federal Associados, só serão ex�ntos após o pagamento 
integral, ainda que o associado se apresente em processo de Insolvência Civil, Recuperação 
Judicial ou Falência.  

58.5 Quando da desfiliação, para todos os casos, fica previamente autorizado que a Federal 
Associados fature em nome do associado o valor de R$ 100,00 reais (cem reais) referente a 
desinstalação do rastreador.  Que será pago em até 10 (dez) dias, que, caso não seja pago. A 
associação terá a faculdade de aplicar a cláusula 9.2. 

59 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
59.1 Qualquer alteração da legislação tributária, regras ou pacote governamental que implique 
alteração do equilíbrio econômico do termo de filiação, a Federal Associados poderá propor uma 
nova negociação das disposições regulamentares afetadas.   

59.2 O não exercício de direitos, em hipótese alguma, implicará em renúncia ou novação, 
tampouco aceitação tácita dos atos irregulares ou omi�dos pelo associado.  

59.3 O presidente da FEDERAL ASSOCIADOS poderá alterar este regulamento, sempre que julgar 
necessário. 

60- ASSISTÊNCIA 24 HORAS   

60.1 Os serviços oferecidos são de assistência EMERGENCIAL e não se confundem com um seguro, 
portanto os serviços de assistência emergencial têm regras próprias e coberturas limitadas. Os 
serviços em questão somente serão prestados em situações de extrema urgência, que se 
caracterizem como um dos eventos previstos neste Regulamento.  Todos os serviços emergenciais 
previstos neste Regulamento devem ser previamente solicitados para a Central da associação, a 
fim de que esta autorize e/ou organize a prestação dos mesmos. Os serviços organizados sem 
autorização prévia ou par�cipação da FEDERAL ASSOCIADOS não serão reembolsados ao 
associado em hipótese alguma, tampouco quitado a quem �ver feito qualquer pagamento em 
nome deste. Apesar dos serviços descritos neste Regulamento serem de caráter emergencial, a 
prestação dos mesmos será feita de acordo com a infraestrutura, regulamentos, legislação e 
costumes do local do evento, localização, horário, natureza e urgência do atendimento necessário 
e requerido. Devido ao caráter emergencial dos serviços prestados ao associado, a FEDERAL 
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ASSOCIADOS está desobrigada a prestar qualquer atendimento aos veículos que já se encontrem 
em uma oficina ou que já �veram atendimento prestado dentro do mês (de acordo com os limites 
de u�lização), com a exceção de quando houver solicitação prévia por parte do associado 
autorizando o auxílio do evento ficando este responsável pelo pagamento.  
IMPORTANTE: Em nenhuma hipótese será de responsabilidade da associação o veículo que 
es�ver com carga e/ou pertences pessoais, mesmo estando no console, porta luvas ou porta 
malas.  

61 - REBOQUE AUTO SOCORRO APóS PANE (ELÉTRICA / MECÂNICA)    

61.1 Na hipótese de pane, que impossibilite a locomoção própria do veículo, será enviado um 
profissional devidamente capacitado para realizar o conserto no local (se logis�camente possível 
e es�ver dentro de um raio de 20km (vinte). O serviço de conserto ou manutenção se limita 
somente a pequenos reparos e, se não for possível resolver o problema no local, o veículo será 
rebocado, uso restrito do serviço de reboque dentro do percurso total de 400 km (quatrocentos) 
(sendo 200 km (duzentos) de ida e 200 km (duzentos) de volta) cada evento limitando-se a 01 
(hum) evento mensal.   

61.1.2 Os custos de execução de serviço (s) que exceder (em) os limites contratados,  bem como 
qualquer despesa com material, peças ou quilometragem excedida, serão de responsabilidade 
exclusiva do ASSOCIADO no tocante à contratação e pagamento;   

61.1.3 O serviço AUTO SOCORRO APóS PANE (ELÉTRICA/MECÂNICA) poderá ser pago 
ao ASSOCIADO através de reembolso, caso não haja disponibilidade de atendimento na 
localidade, bem como a expressa autorização da associação;   

61.1.4 Somente serão reembolsados serviços previamente autorizados pela FEDERAL 
ASSOCIADOS, mediante protocolo gerado pelo sistema de atendimento.   

62- REBOQUE APóS ACIDENTE  

62.1 Na decorrência de eventual acidente, colisão, incêndio, alagamento que impossibilite o 
veículo de se deslocar por seus próprios meios, será enviado um reboque ou guincho para a 
remoção do mesmo até uma oficina credenciada/ não credenciada, ou até um local protegido.  
Nesse caso, deverá ser providenciada pelo beneficiário a remoção prévia de eventual carga que 
prejudique ou impeça o reboque. 

62.2 Veículos com carga não serão rebocados.  Uso restrito em cada evento dentro do percurso 
total de 1.000 km (Hum mil), sendo (500 km (quinhentos) de ida e (quinhentos) de volta) 
limitando-se a 01 evento mensal.   

62.3 Em caso de ocorrência de eventos em dias úteis e horário comercial o veículo deverá ser 
obrigatoriamente encaminhado para oficina, dando-se por encerrado o evento;   

62.3 O serviço de REBOQUE APóS ACIDENTE poderá ser pago ao ASSOCIADO através de 
reembolso, caso não haja disponibilidade de atendimento na localidade;   

62.4 Somente serão reembolsados serviços previamente autorizados pela FEDERAL ASSOCIADOS, 
mediante protocolo gerado pelo sistema de atendimento.   

62.5 Não haverá cobertura para u�lização de equipamentos especiais para resgate do veículo, tais 
como: caminhão Munck, guindaste, entre outros.  

63- HOSPEDAGEM  

63.1 Este serviço só será disponibilizado em decorrência de um evento previsto, caso não seja 
possível fornecer o Meio de Transporte Alterna�vo - MTA por indisponibilidade do mesmo. 
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O ASSOCIADO e acompanhantes do veículo terão direito a duas diárias de hotel em rede 
credenciada, limitado a R$ 100,00 (cem reais) por dia e por pessoa.  

63.2 Fica como responsabilidade do ASSOCIADO todas as despesas não compreendidas no preço 
da diária como gastos com restaurantes, frigobar, telefone, lavanderia, etc.  
Limite: Duas diárias de hotel, limitado a R$100,00 (cem reais) totais (uma u�lização por mês).   
IMPORTANTE: Serviço não extensivo a atendimento de pane.  

64- ENVIO DE CHAVEIRO   

64.1 Se o veículo associado não puder ser aberto em razão da perda ou extravio das chaves, seu 
esquecimento no interior do veículo, porta-malas ou quebra na fechadura, será enviado um 
chaveiro para abertura do veículo.    

64.2 Não estão cobertas confecção da chave do veículo, despesas com peças para troca e conserto 
de fechadura, ignição, trancas que se encontrem danificadas e cópias adicionais das chaves.   

64.3 Este serviço está disponível para veículos que u�lizem fechaduras e chaves tradicionais. 
Qualquer despesa excedente será de responsabilidade do ASSOCIADO arcar com o custo 
diretamente com o prestador, tais como abertura da caix a de direção ou fechadura da porta.   

64.4 Quando não for possível disponibilizar o serviço ou resolver o problema por intermédio do 
envio de um chaveiro, fica garan�do o reboque do veículo para um local à escolha do associado 
dentro do limite de 100 (cem) km de raio.   

Limite: Este serviço está limitado a uma intervenção por atendimento e poderá ser u�lizado uma 
única vez por mês. 

Limite: 100,00 (cem) reais de serviço de chaveiro. (Uma u�lização por mês). 

65- DAS DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES  

65.1 Remoção intra-hospitalar para o condutor que sofrer ferimentos em decorrência de 
acidente de trânsito com o veículo protegido. Deverá ser enviado previamente à  Associação o 
laudo médico atestando a falta de recurso hospitalar para a con�nuidade do tratamento e 
autorizando a remoção da ví�ma. Limite total das despesas: R$1.000,00 (Hum mil reais).  

66 - ENVIO DE TÁXI  

66.1 Em caso de remoção do veículo, a Federal Associados providenciará o transporte para o 
retorno do ASSOCIADO até a residência ou outro des�no, limitando a 100 (Cem) quilômetros de 
raio.  
Limite: Este serviço está limitado a uma intervenção por atendimento e poderá ser u�lizado 
uma única vez por mês, estando este vinculado aos serviços de guincho. Este serviço está 
limitado ao valor de R$100,00 (cem reais) por evento previsto. 

67- MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO – MTA.  

67.1 Em caso de evento previsto (acidente/colisão, incêndio, roubo ou furto) a Federal Associados 
colocará à disposição do ASSOCIADO o Meio de Transporte mais adequado para o retorno à sua 
residência ou con�nuação de viagem. Considera-se MTA (meio de transporte alterna�vo) o que a 
Federal Associados julgar mais viável, levando em consideração a disponibilidade de acionamento 
de prestador, tempo e custo, podendo ser ônibus, tá xi ou aéreo.   

Limite: MTA (meio de transporte alterna�vo) a critério da Federal Associados até R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais), (uma u�lização por mês).   
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67.2 Caso o custo de retorno ou con�nuidade seja superior ao valor previsto de R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais), a diferença deverá ser paga pelo  ASSOCIADO.   
IMPORTANTE: Serviço não extensivo a atendimento de pane.  

68 - TRANSPORTE PARA RETIRADA DO VEÍCULO  

68.1 Sendo o veículo localizado pós roubo ou furto, a Federal Associados coloca à 
disposição um táxi para que o proprietário do veículo possa recuperá-lo. Considera-se meio de 
transporte adequado aquele que a Federal Associados julgar mais viável, levando em 
consideração a disponibilidade de acionamento de prestador, tempo e custo.    
Limite: Até 100 km (Cem) de raio (uma u�lização por mês).  
  
69 - ENVIO DE ACOMPANHANTE E TRANSMISSÃO DE MENSAGENS EM CASO DE ACIDENTE    

69.1 Após acidente com o veículo e, caso o usuário assis�do permaneça hospitalizado por um 
período superior a 10 (dez) dias, a Assistência 24hs garante o meio de transporte mais adequado 
(aéreo ou rodoviário) para que uma pessoa da família ou alguém indicado para tal, residente no 
país, possa visitá-lo, com direito a uma passagem de ida e volta.  

69.2 Em caso de acidente, a Assistência 24hs poderá, a pedido do usuário, avisar seus parentes, o 
seu local de trabalho ou médico par�cular sobre o seu estado de saúde, sua localização, 
procurando transmi�r segurança e tranquilidade, bem como tomar todas as providências 
necessárias, comunicar seu convênio de saúde e direcionar todos os esforços para a pronta 
solução dos problemas.   

Limite: MTA (MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO) a critério da Assistência 24hs (uma u�lização 
por mês).  

70 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

70.1 O associado declara que todas as informações prestadas por ele à FEDERAL ASSOCIADOS, são 
verdadeiras e, caso fique comprovada a falta de veracidade de qualquer informação emi�da pelo 
associado, o mesmo será imediatamente excluído do corpo social da associação, devendo 
inclusive a multa prevista neste regulamento. 

70.2 Os valores serão livremente administrados pela Presidência da FEDERAL ASSOCIADOS, 
aplicando os referidos recursos na manutenção das despesas administra�vas da associação, de 
acordo com o Estatuto social e em caso de inadimplência, o veículo cadastrado não poderá 
usufruir dos bene�cios oferecidos pela FEDERAL ASSOCIADOS.  

70.3 A FEDERAL ASSOCIADOS reserva-se o direito de protestar nos órgãos de proteção ao crédito 
existentes, o associado que não quitar todo e qualquer débito legal emi�do pela FEDERAL 
ASSOCIADOS no prazo de 30 (trinta) dias após vencimento.  

70.4 A FEDERAL ASSOCIADOS disponibiliza os boletos via site, e-mail e carnê. O não recebimento 
do boleto não isenta o associado ao pagamento do mesmo, não podendo assim alegar, em 
nenhuma hipótese, atraso ou falta de pagamento, bem como ignorância ou desconhecimento da 
dívida por não ter recebido boleto/fatura tendo esse acesso a segunda via no site da ASSOCIAÇÃO 
(h�p://www.federalassociados.com.br/boleto/ ), podendo ser acessados com o CPF do 
associado, ficando a  responsabilidade do associado todos os encargos gerados pelo atraso de sua 
fatura, como honorários advoca�cios e taxas de incl usão nos serviços de proteção ao crédito, 
custas e despesas processuais e etc. 

70.5 Os custos para iden�ficação de �tulos pagos junto a carteira de cobrança do banco e 
postagem poderão ser cobrados individualmente anexas ao valor total da mensalidade.  
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70.6 A Federal Associados não se responsabiliza pela auten�cidade dos dados fornecidos pelos 
interessados, nem pelo fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou incompletas, 
cabendo aos associados garan�rem a veracidade, exa�dão, vigência e auten �cidade dos dados 
pessoais fornecidos, devidamente atualizados. 

70.7 Todos os associados declaram que leram e têm pleno conhecimento de todas as normas 
con�das neste regulamento e no Estatuto Social da FEDERAL ASSOCIADOS e que aceitam todas as 
condições estabelecidas neste documento para associarem-se. 

70.8 O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, em Assembleia Geral, 
revogando todas as disposições anteriores em contrário.  

70.9 Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pela Diretoria /CONSELHO, 

sendo a decisão levada ao conhecimento da Assembleia Geral, tão logo esta seja convocada para 

discussão de outras matérias.  

70.10 Quando ocorrer alguma situação que não está descrita no regulamento, a FEDERAL 

ASSOCIADOS buscará em assembleia ou reunião de diretoria a solução do problema de forma 

a não prejudicar o associado em questão e nem os demais associados. 

 

Damos as boas-vindas a Federal Associados. 
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